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บทน�า
ยาสูด จัดเป็นยาเทคนิคพิเศษที่มีวิธีใช้เฉพาะ หรือ
ต้องมีทักษะในการใช้ โดยในปัจจุบันได้มีการน�ายาสูดมาใช้
ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งชนิด
ที่เป็นยาขยายหลอดลม ส�าหรับบรรเทาอาการ และยาลด
การอักเสบของหลอดลม ซึ่งยาประเภทนี้จ�าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของผูป้ ว่ ยทีจ่ ะสามารถใช้ยาสูดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม1 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลจากการหลายศึกษา
พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาในด้านเทคนิคการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง2-3
ส่งผลให้ยาเข้าถึงต�าแหน่งที่ออกฤทธิ์ได้ไม่ดี และมีผลต่อ
การควบคุ ม โรคและประสิ ท ธิ ภ าพการรั ก ษา โดยพบว่ า
สามารถท�าให้เกิดการรักษาล้มเหลวและอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มสูงขึ้น4-5 ดังนั้น การเข้าใจเทคนิควิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
และให้ค�าแนะน�าที่เพียงพอเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยาสูด
จะสามารถท�าให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง โดยจะน�าไปสู่
ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น

รูปที่ 1. Metered Dose Inhaler
Dry Powder Inhaler (DPI) เป็นยาสูดชนิดผงแห้ง
ซึง่ ภายในบรรจุยาในรูปแบบผงแห้งผสมกับสารเพิม่ ปริมาณอืน่
เพื่อลดการเกาะกลุ่มของผงยา ท�าให้ผงยาไหลได้ดี ง่ายต่อ
การผลิตและไม่เกาะกันเป็นกลุ่มก้อนขณะสูดพ่น การใช้
ยาในรูปแบบ DPI อาจไม่จ�าเป็นต้องพ่นยาให้สัมพันธ์กับ
การหายใจเหมือนรูปแบบ MDI โดยยารูปแบบนี้มีลักษณะ
ตัวเครื่องหลายแบบ และมีชื่อเรียกแตกต่างกัน มีลักษณะ
ดังรูปต่อไปนี้ (รูปที่ 2)

ประเภทของยาสูด6
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู ด สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2
ประเภท ได้แก่ Metered Dose Inhaler (MDI) และ Dry
Powder Inhaler (DPI) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Metered Dose Inhaler (MDI) เป็นยาพ่นสูดชนิดที่
ใช้กา๊ ซ ภายในบรรจุยาในรูปแบบยาแขวนตะกอนแขวนลอย
อยูใ่ นก๊าซเหลว โดยเมือ่ กดเครือ่ งพ่นยา ยาจะถูกฉีดพ่นออก
มาเป็นละอองฝอยในปริมาณทีเ่ ท่ากันทุกครัง้ ของการกดพ่น
ยา มีลักษณะดังรูปต่อไปนี้ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 2. Dry Powder Inhaler
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หลักส�าคัญและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของ
การใช้ยาสูดแต่ละประเภท
Critical Steps เป็นขั้นตอนส�าคัญของการใช้ยาสูด
ซึ่งจะมีผลต่อการน�าส่งยาไปยังบริเวณเป้าหมาย โดยหาก
ท�าขั้นตอนเหล่านี้ได้ไม่ถูกต้องอาจท�าให้ยาไปถึงบริเวณ
เป้าหมายได้น้อยหรือน�าส่งยาไปไม่ถึงยังบริเวณเป้าหมาย
ดังนัน้ หากสามารถสอนให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงหลักส�าคัญของการ
ใช้ยาสูดแต่ละเครือ่ งและฝึกทักษะให้ไม่พลาดในขัน้ ตอนการ
ใช้ที่เป็น Critical Steps ก็จะสามารถท�าให้ยาถูกน�าส่งไปยัง
บริเวณเป้าหมายหรือปอดได้ปริมาณครบถ้วน อันจะส่งผลต่อ
การรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจให้ได้รบั ประสิทธิภาพ
สูงสุด ลดการเกิดอาการก�าเริบและการด�าเนินไปของโรค7
โดยสามารถอธิบายได้ตามแต่ละประเภทยาสูดได้ดังนี้

Metered Dose Inhaler (MDI)
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งเป็น Critical Steps ของ
การใช้รูปแบบ MDI ได้แก่ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. “เขย่าหลอดยาก่อนการใช้ยาทุกครั้ง” เพื่อให้ยา
แขวนตะกอนกระจายตัวได้ดใี นก๊าซเหลวนัน้ ก่อนพ่นยาและมี
ปริมาณตัวยาส�าคัญออกมาอย่างสม�า่ เสมอ เนื่องจากภายใน
เครื่องยาพ่นสูดชนิดที่ใช้ก๊าซ จะเป็นในลักษณะยาแขวน
ตะกอนแขวนลอยอยู่ในก๊าซเหลว7 ซึ่งขั้นตอนนี้มีการศึกษา
พบว่าเป็นขั้นตอนที่ผู้ป่วยมักลืมปฏิบัติก่อนใช้ยา ท�าให้ยา
ที่พ่นออกมาจากหลอดยาไม่ครบปริมาณที่ควรจะได้ น�าไป
สู่การน�าส่งยาที่ไม่ครบถ้วนถึงบริเวณเป้าหมาย8 โดยจะต้อง
แนะน�าให้ผปู้ ว่ ยจะต้องเขย่าหลอดยาแรงๆ ในแนวดิง่ 4-5 ครัง้
ก่อนพ่นสูดยาและอธิบายถึงความส�าคัญของการเขย่าหลอด
ยาก่อนใช้ เนื่องจากหลายครั้งพบว่าผู้ป่วยไม่ทราบถึงความ
ส�าคัญของขั้นตอนนี้ทา� ให้ละเลยการปฏิบัติในขั้นตอนนี้
2. “สูดหายใจเข้าพร้อมการกดพ่นยา” เพื่อให้ยา
ถูกส่งไปยังปอดได้ดี เนือ่ งจากการพ่นยาทีไ่ ม่สมั พันธ์กบั การ
หายใจเข้าจะท�าให้ละอองยาเข้าปอดได้ลดลง โดยอาจตกค้าง
อยู่ในช่องปาก หรือฟุ้งกระจายออกมาข้างนอก ท�าให้ผู้ป่วย
รับยาได้ไม่เต็มที่7 การกดยาพร้อมกับสูด เป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝน โดยหากหลังจากสอนแล้วพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถกด
ให้สัมพันธ์กับการสูดได้ให้พิจารณาใช้ spacer หรือกระบอก
พ่นยาเป็นตัวช่วยที่จะลดการไม่ประสานกันระหว่างการพ่น

ยากับการหายใจเข้าโดยซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณยาที่เข้า
สู่ปอดได้มากขึ้น9 ซึ่งวิธีการสังเกตว่าผู้ป่วยปฏิบัติขั้นตอนนี้
ได้ไม่ถูกต้อง ให้สังเกตว่ามีควันหลุดลอดออกจากปากขณะ
กดพ่นยาหรือไม่ โดยจะต้องไม่มคี วันพุง่ ออกมาจากกระบอก
ยา จมูก หรือปาก
นอกจากนี้ จากประสบการณ์หากแนะน�าให้ผปู้ ว่ ยกด
กับสูดในจังหวะทีพ่ ร้อมกันอาจท�าได้ยากและท�าไม่ได้ทกุ ครัง้
ทีพ่ น่ สูดยา ดังนัน้ ในช่วงแรกของการฝึกปฏิบตั ิ มักจะแนะน�า
ให้ผปู้ ว่ ยส่องกระจกขณะพ่นสูดยาเพือ่ ให้เห็นได้ชดั เจนขณะ
สูดยาว่ามีควันหลุดลอดหรือไม่ อีกทั้งเป็นการตรวจสอบว่า
สูดยาขั้นตอนนี้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากท�าไประยะหนึ่งพบ
ว่าจะเป็นการช่วยฝึกทักษะให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้น
3. “สูดหายใจเข้าแบบ ช้า ลึก และยาว” โดยสูดหายใจ
เข้าทางปากนานประมาณ 3-5 วินาทีเพือ่ ละอองยาเข้าสูป่ อด
ได้ดี และยังมีประโยชน์ในแง่ลดการตกค้างของละอองยาใน
ช่องปาก7 ซึ่งควรแนะน�าให้ผู้ป่วยสูดให้ช้า ลึก และยาวที่สุด
เท่าที่ท�าได้ เพื่อให้ยาเข้าได้ลึก โดยหากสูดเข้าเร็วมีโอกาส
ท�าให้ควันกระแทกบริเวณในช่องปากและตีกลับออกมาได้
4. “กลั้นหายใจ 10 วินาที หรือนานที่สุดเท่าที่ท�าได้”
เพื่อให้ละอองยาค้างอยู่บริเวณเป้าหมายได้นานท�าให้ยามี
เวลาในการถูกดูดซึม ไปออกฤทธิร์ กั ษา และไม่หลุดลอยออก
มาตามลมหายใจ7

Dry Powder Inhaler (DPI)
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยซึ่งเป็น Critical Steps ของ
การใช้ยารูปแบบ DPI ได้แก่ ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. “เตรียมเครื่องก่อนสูด” เป็นขั้นตอนการเตรียม
ยาให้พร้อมใช้ก่อนสูดยา โดยแต่ละเครื่องอุปกรณ์จะมีวิธี
การเตรียมที่แตกต่างกัน ได้แก่
• Easyhaler เตรียมโดยเขย่าหลอดยาอย่างแรงใน
แนวดิ่ง 4-5 ครั้ง และจะต้องกดหลอดยาจนมีเสียง
“คลิก” 1 ครั้ง แล้วปล่อยก่อนสูดยา พบว่าผู้ป่วย
ส่ ว นใหญ่ มั ก จะปฏิ บั ติ ผิ ด ในขั้ น ตอนนี้2 ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ย
บางรายเข้าใจว่ามีวธิ ใี ช้เหมือน MDI เนือ่ งจากรูปลักษณ์
ของเครื่องค่อนข้างมีลักษณะคล้ายกับเครื่อง MDI
ท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจว่ามีวิธีใช้เหมือน MDI จึงใช้วิธีกด
พร้อมสูดกับยาในรูปแบบนี้ ซึ่งเป็นวิธีที่ผิด ดังนั้น
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จึงจ�าเป็นต้องอธิบายผู้ป่วย ว่า Easyhaler เป็นยา
ในรูปแบบผงแห้งที่จะต้องมีการเตรียมเครื่องก่อน
สู ด จึ ง ต้ อ งกดหลอดยาจนมี เ สี ย ง “คลิ ก ” 1 ครั้ ง
แล้วปล่อยก่อนสูดยา
• Accuhaler เตรียมโดยถือเครื่องแนวนอน แล้วดัน
แกนเลื่อนไปจนมีเสียง “คลิก” 1 ครั้ง10 ซึ่งผู้ป่วยบาง
รายไม่ดนั แกนเพือ่ เลือ่ นยามาต�าแหน่งพร้อมสูด ท�าให้
ในการสูดครั้งนั้นผู้ป่วยไม่ได้รับยา จึงจ�าเป็นต้องเน้น
ย�า้ ผู้ป่วยในขั้นตอนนี้
• Turbuhaler เตรียมโดยถือตัวเครื่องในแนวตั้งขณะ
หมุนฐาน และหมุนฐานทวนเข็มนาฬิกา แล้วหมุนกลับ
มาจนได้ยนิ เสียง “คลิก” 1 ครัง้ 11 โดยจากประสบการณ์
พบว่าผู้ป่วยมักเข้าใจผิด ดังนี้
- ผู้ป่วยมักไม่ให้ความส�าคัญกับขั้นตอนถือตัว
เครื่องในแนวตั้งขณะหมุนฐาน ซึ่งมีความส�าคัญ
เนื่องจากยาในรูปแบบนี้อาศัยแรงโน้มถ่วงใน
การบรรจุยาลงในช่องก่อนที่ยาจะถูกตัดออกไป
ใช้ในการสูด ดังนั้น หากเอียงหลอดขณะหมุน
ฐานจะท�าให้ยาถูกตัดลงมาได้ขนาดยาไม่ครบ
ตามที่ควรจะได้
- ในท้ อ งตลาดจะมี ยี่ ห ้ อ Symbicort® และ
Pulmicort® ซึ่ง Symbicort® ตอนเปิดใช้ยา
หลอดใหม่ ครัง้ แรก ให้บดิ ฐานหลอดยา ไป-กลับ
จน ได้ยินเสียง “คลิก” 3 ครั้ง ก่อน จึงเริ่มใช้ยา
แต่ Pulmicort® ไม่จ�าเป็น ซึ่งอาจท�าให้ผู้ป่วย
บางรายสับสนจึงต้องอธิบายให้ชดั เจนหากผูป้ ว่ ย
ได้ยาในรูปแบบนี้
- หากเขย่าเครื่อง Turbuhaler จะพบว่ามีเสียง
คล้ายว่ายังมีผงยาอยูด่ า้ นในแม้วา่ จะหมดไปแล้ว
เนื่องจากในตัวเครื่องมีใส่สารดูดความชื้น หรือ
silica gel จึงจ�าเป็นต้องแจ้งผู้ป่วยว่าเสียงคล้าย
ผงยาดังกล่าวเป็นเสียงของสารดูดความชืน้ ทีอ่ ยู่
ในตัวเครื่อง และแนะน�าให้ผู้ป่วยดูยาหมดจาก
counter dose ของเครื่อง
• Handihaler และ Breezhaler เตรียมโดยใส่เม็ดยา
ลงเครื่องและกดเจาะยาจนสุด 1 ครั้ง ซึ่งพบว่าผู้ป่วย
มักปฏิบตั ขิ นั้ ตอนนีผ้ ดิ 12 และจากประสบการณ์พบว่า
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ผู้ป่วยมักเข้าใจผิด ดังนี้
- เนือ่ งจากยาในรูปแบบนีเ้ ป็นยาแคปซูลซึง่ บรรจุ
ยาทีใ่ ช้สดู ไว้ดา้ นใน จึงมาในรูปแบบแผงยา ท�าให้
ผู้ป่วยบางรายคุ้นเคยกับการน�ามารับประทาน
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องแนะน�าผู้ป่วยเสมอว่ายาใน
แผงแคปซูลนั้น ใช้ส�าหรับสูดโดยจะต้องใช้กับ
เครื่องสูดเท่านั้น
- ในขั้นตอนการเตรียมเครื่อง ซึ่งจะต้องท�าการ
เจาะเม็ ด ยาก่ อ นเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส� า หรั บ สู ด
พบว่าผู้ป่วยมักจะกดเจาะและไม่ปล่อยเข็มออก
แล้วสูดยาเลย จึงท�าให้ไม่ได้ยินเสียงแคปซูลสั่น
ยาจะไม่ถูกน�าส่งออกมาจากเครื่อง หรือในบาง
รายพบว่าผู้ป่วยกดเจาะแคปซูลมากกว่า 1 ครั้ง
เพราะกลัวยาถูกน�าส่งออกมาไม่หมด ซึง่ การกด
หลายครั้งท�าให้ขนาดรูที่น�าส่งมีขนาดใหญ่ขึ้น
ท�าให้นา� ส่งยาออกมาได้ไม่ดแี ละอาจเกิดเศษของ
เปลือกแคปซูลขนาดเล็ก สามารถเข้าปากหรือ
ช่องคอ เวลาสูดยาได้ ดังนั้นให้ผู้ป่วยกดเจาะ
เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และหากผู้ป่วยไม่มั่นใจว่า
ยาจะออกมาหมดหรือไม่ ให้ใช้วิธีการสูดยาซ�้า
2-3 ครั้ง หลังจากกดเจาะยา
2. “ผ่อนลมหายใจออกก่อนสูดยา โดยไม่ให้ลมหายใจ
เข้าไปในเครื่อง” เนื่องจากยาในรูปแบบนี้ต้องอาศัยแรง
ของผู้ป่วยในการน�าส่งยาเข้าไปยังบริเวณเป้าหมาย ดังนั้น
ควรผ่อนลมหายใจก่อนการสูดยาเพื่อให้ผู้ป่วยมีแรงสูดเข้า
ได้อย่างเต็มที่ โดยขณะที่ผ่อนลมหายใจออกจะต้องไม่ผ่อน
ลมหายใจเข้าไปในเครื่องเพราะจะท�าให้ยาที่อยู่ในเครื่องสูด
ชื้นได้2
3. “สูดยาเข้าทางปากด้วยความ เร็ว แรงและลึก” โดย
สูดหายใจเข้าทางปากให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้แรงตัง้ แต่ตอน
เริม่ สูดและลึกนานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�าได้ เพือ่ ให้ผงยาทีอ่ าจเกาะ
กลุ่มอยู่แตกออกจากกันจนได้ผงยาที่มีขนาดเหมาะสม เข้า
สู่ทางเดินหายใจที่อยู่ลึกได้ และเนื่องจากภายในเครื่องเป็น
ยาในรูปแบบผงแห้ง ไม่มีสารขับดัน (propellant) ดังเช่น
ยาในรูปแบบ MDI จึงจ�าเป็นต้องอาศัยแรงสูดของผู้ใช้ใน
การน�าส่งไปยังบริเวณปอด โดยในขั้นตอนนี้จัดเป็นขั้นตอน
ที่ ส� า คั ญ ที่ สุ ด ของการใช้ ย าในรู ป แบบ DPI 2 แต่ ใ นส่ ว น

»‚·Õè 37 ©ºÑº·Õè 2 ¾ÄÉÀÒ¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

ของยารูปแบบ Handihaler และ Breezhaler การสังเกตว่า
ยาเข้าปอดหรือไม่ให้ดจู ากว่าการสูดยาทุกครัง้ จะได้ยนิ เสียง
แคปซูลสัน่ เพือ่ เป็นการยืนยันว่าผูป้ ว่ ยใช้แรงสูดเพียงพอใน
การสูดยา ท�าให้ยาออกจากแคปซูล และลงไปที่ปอดในส่วน
ที่ต้องการรักษาได้ดี
นอกจากนี้ ส�าหรับยาในรูปแบบผงแห้งหรือ DPI จะ
ต้อง “ระวังในเรือ่ งความชืน้ ” เนือ่ งจากอาจท�าให้ผงยาเกาะกัน
ใหญ่ขึ้นท�าให้เข้าปอดได้ไม่ดีและอาจท�าให้ยาเสื่อมคุณภาพ
โดยจะต้องไม่ผอ่ นลมหายใจเข้าเครือ่ งสูดและแนะน�าผูป้ ว่ ยว่า
ห้ามเก็บยาไว้ในบริเวณที่ชื้น เช่น ห้องน�้า ในตู้เย็น เป็นต้น
อีกทัง้ ควรท�าความสะอาดด้วยผ้าแห้งเช็ดเท่านัน้ นอกจากนี้
ยาในบางรูปแบบ เช่น Easyhaler ทางบริษัทยาจะก�าหนด
ระยะเวลาหลังจากแกะซองทีห่ มุ้ ตัวเครือ่ งว่าจะสามารถใช้ได้
6 เดือน หากเกิน 6 เดือนแล้วให้เปลี่ยนยาหลอดใหม่

สรุป
การใช้ยาสูดให้ถูกวิธี โดยเฉพาะขั้นตอนที่ส�าคัญ
ของการใช้ ย ามี ค วามส� า คั ญ เป็ น อย่ า งมาก โดยหากผิ ด
ขัน้ ตอนเหล่านีจ้ ะท�าให้ยาไม่ถกู น�าส่งไปยังบริเวณเป้าหมาย
หรือส่งไปได้น้อยกว่าปริมาณที่ต้องการ ท�าให้ผู้ป่วยได้รับ
ประสิทธิภาพของการรักษาลดน้อยลง ดังนั้นหากบุคลากร
ทางการแพทย์ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยสามารถเป็ น สื่ อ กลางในการ
สื่อสารและสอนวิธีใช้ให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะ
สามารถท�าให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการรักษาสูงสุด12
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