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รู ปแบบยา...มีกแี่ บบ...ใช้ อย่ างไร
ยามีหลายรู ปแบบ ได้แก่ ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล ยาผง ยาน้ าใส ยาน้ าแขวนตะกอน ยาน้ าแขวนละออง ยา
ครี ม ยาขี้ผ้ งึ ยาปราศจากเชื้อ ยาเหน็บ เป็ นต้น ยาเหล่านี้มีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ตัวยาสาคัญ และ ตัวยาไม่สาคัญ ตัวยา
สาคัญจะเป็ นส่วนประกอบที่มีฤทธิ์ในการรักษา ส่วนใหญ่ตวั ยาสาคัญจะถูกปลดปล่อยออกจากรู ปแบบยาทั้งหมดในคราว
เดียวทันที (prompt release) เมื่อยาถูกนาไปใช้ แต่ปัจจุบนั มีการออกแบบยาให้ตวั ยาสาคัญค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกจาก
รู ปแบบยาอย่างช้าๆ (sustained release) หรื อ เลื่อนเวลาที่ตวั ยาสาคัญจะถูกปลดปล่อยออกจากรู ปแบบยา (delayed release)
เมื่อยาถูกนาไปใช้ รู ปแบบยาที่แตกต่างกันนี้ช่วยให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วยในการใช้ยา แต่ถา้ ใช้ไม่ถูกต้อง เช่น
บดหรื อเคี้ยวยาก่อนกลืน ความสะดวกนั้นก็จะกลายเป็ นโทษไป
รู ปแบบยาเหล่านี้หากนามาจัดกลุม่ ตามวิธีใช้จะแบ่งได้เป็ น ยารับประทาน ยาอม ยาทาผิวหนัง ยาหยอดตา ยาล้าง
ตา ยาป้ ายตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาพ่นจมูก ยาสูดพ่นเข้าทางปาก ยาสอด/สวนทวารหนัก ยาสอดช่องคลอด ยาแผ่น
แปะผิวหนังและยาฉี ด ยารู ปแบบต่างๆ เหล่านี้มีจุดประสงค์การใช้และวิธีใช้ต่างๆ กันไป เช่น ยาทาผิวหนังใช้ทาที่ผิวหนัง
เพื่อการรักษาปั ญหาเฉพาะที่ที่ผิวหนังเท่านั้น ยาหยอดตาก็ใช้รักษาโรคตาเท่านั้น ไม่ตอ้ งการให้ยาไปรักษาโรคที่เกิดกับ
อวัยวะอื่นในร่ างกาย แต่ถา้ มีปัญหาติดเชื้อในกระแสเลือดก็จาเป็ นต้องได้รับยารับประทานหรื อยาฉี ดเพื่อให้ยาเข้าไปจัดการ
กับเชื้อโรคได้
วิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง มีดงั นี้
 ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล สาหรับรับประทาน ต้องกลืนไปทั้งเม็ดหรื อแคปซูล พร้อมน้ าสะอาด 1 แก้ว
หากเม็ดยาหรื อแคปซูลมีรูปร่ างหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมื่อแรกรับยามา เช่น เยิม้ สี กระดากระด่าง มีเกล็ดยา
เกาะอยู่ แคปซูลบวมพอง แสดงว่ายาเสื่ อมคุณภาพแล้ว ห้ามนามาใช้
 ยาเม็ดหรื อแคปซูลชนิดปลดปล่อยตัวยาสาคัญออกจากรู ปแบบยาอย่างช้าๆ หรื อ ชนิดที่เลื่อนเวลาปลดปล่อย
ตัวยาสาคัญออกจากรู ปแบบยา ต้องกลืนไปทั้งเม็ดหรื อแคปซูล พร้อมน้ าสะอาด 1 แก้ว ห้ามบด หรื อเคี้ยวเม็ด
ยา ก่อนกลืน แม้การแกะแคปซูลเทผงยาออกมาใส่ปาก ก็หา้ มทา มิฉะนั้นจะได้รับยาในปริ มาณสูงมาก เป็ น
อันตราย
 ยารับประทานชนิดน้ าแขวนตะกอน หรื อ แขวนละออง จะต้องเขย่าขวดก่อนริ นยาเสมอ เพื่อให้ตวั ยาสาคัญ
กระจายตัวอย่างสม่าเสมอ และริ นยาโดยใช้ชอ้ นตวงยา ซึ่ง 1 ช้อนชาจะเท่ากับ 5 ซีซี และ 1 ช้อนโต๊ะจะ
เท่ากับ 3 ช้อนชา หรื อ 15 ซีซี หากเขย่ายาน้ าแขวนตะกอนแล้ว แต่ตะกอนยังจับแน่นอยูท่ ี่กน้ ขวด หรื อ เขย่า
ยาน้ าแขวนละอองแล้ว แต่ยงั พบการแยกชั้นของน้ ากับน้ ามัน แสดงว่ายาเสื่ อมคุณภาพ ห้ามใช้ยานั้น
 ยาอม หากเป็ นยาอมใต้ลิ้น จะต้องนายาเม็ดใส่ไว้ใต้ลิ้น และอมไว้โดยไม่กลืนน้ าลาย เพื่อให้ยาถูกดูดซึมเข้า
กระแสเลือดผ่านทางหลอดเลือดในช่องปาก แต่หากเป็ นยาอมแก้เจ็บคอ หรื อยาอมแก้การติดเชื้อราในปาก
ให้นาเม็ดยาวางไว้บนลิ้น และอมไว้ ปล่อยให้น้ าลายมาละลายยา เมื่ออมยาประเภทนี้สามารถกลืนน้ าลายได้
หากเม็ดยามีรูปร่ างหน้าตาเปลี่ยนไปจากเมื่อแรกรับยามา เช่น สี กระดากระด่าง แสดงว่ายาเสื่ อมคุณภาพแล้ว
ห้ามนามาใช้

 ยาผง สาหรับรับประทาน ต้องนาไปผสมน้ าก่อนดื่ม ควรใช้ตามที่ระบุบนฉลาก เช่น ยาผงเกลือแร่ ทดแทน
การสูญเสี ยน้ าและเกลือแร่ เมื่อท้องเสี ย จะต้องผสมยา 1 ซองกับน้ าต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 แก้ว หากใช้ซองใหญ่ก็
ต้องผสมกับน้ า 750 ซีซี คนให้ละลายและดื่ม ห้ามเก็บค้างคืน สาหรับยาผงที่ใช้เป็ นยาระบายจะต้องผสมน้ า
ต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 แก้วและดื่มทันที พร้อมดื่มน้ าตามอีก 1 แก้ว ห้ามตั้งทิ้งไว้นาน เพราะยาจะพองตัวมากและ
ข้นหนืดจนดื่มไม่ได้
 ยาทาผิวหนัง มักเป็ นยาครี ม เจล หรื อขี้ผ้ งึ ก่อนใช้ควรทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่ตอ้ งการ จากนั้นบีบยา
ลงไปพอประมาณ แล้วทาให้ยาแผ่ไปบางๆ บนผิวหนัง หากหลอดยาบวม หรื อเมื่อบีบยาออกมาได้แต่น้ าหรื อ
น้ ามัน ที่แยกชั้นกับเนื้อยา แสดงว่ายาเสื่ อมคุณภาพแล้ว ห้ามนามาใช้
 ยาทาถูนวด อาจเป็ นยาครี ม เจล หรื อขี้ผ้ งึ ใช้แก้อาการปวดเมื่อย ซึ่งหลังจากทายาแล้ว ต้องทาการถูและนวด
ผิวหนังบริ เวณนั้นด้วย เพื่อให้เกิดความร้อน จึงจะแก้อาการปวดเมื่อยได้
 ยาหยอดตา เป็ นยาน้ าและถูกทาให้ปราศจากเชื้อ ยาป้ ายตาก็เป็ นยาที่ถูกทาให้ปราศจากเชื้อ ทั้งยาหยอดตาและ
ป้ ายตา บางชนิดต้องเก็บในตูเ้ ย็น ซึ่งขึ้นอยูว่ า่ ตัวยาสาคัญคือยาใด ก่อนใช้ตอ้ งล้างมือให้สะอาด และหยอดยา
1 หยด หรื อป้ ายยา 1 เซนติเมตร ลงไปในกระพุง้ เปลือกตาล่าง โดยไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับตา ยาหยอดตา
และยาป้ ายตาที่เปิ ดใช้แล้ว หากใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก แต่ไม่เกิน 1 เดือน
 หากต้องใช้ยาหยอดตาหรื อยาป้ ายตา 2 ชนิด ให้ใช้ห่างกันประมาณ 10 นาที หากยา 2 ชนิดนั้น ชนิดหนึ่งเป็ น
ยาหยอดตา อีกชนิดหนึ่งเป็ นยาป้ ายตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อน
 ยาล้างตา เมื่อเปิ ดใช้แล้ว มีอายุอยูไ่ ด้เพียง 7 วัน จึงไม่ควรซื้อยาขวดโตมาใช้ แม้วา่ ราคาจะถูกกว่าขวดเล็ก
 ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาพ่นจมูก เป็ นยาที่ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่หู หรื อ จมูก เท่านั้น ก่อนหยอดหรื อ
พ่นยา ควรกาจัดสิ่ งที่อุดตันออกก่อน ได้แก่ ขี้หู และน้ ามูก ควรใช้ยาตามจานวนครั้งที่ระบุบนฉลาก การใช้
มากเกินไปไม่ช่วยให้ดีข้ นึ แต่อาจทาให้อาการเป็ นมากขึ้นได้ เช่นกรณี ยาหยอด/พ่นจมูกซึ่งมักประกอบด้วย
ตัวยาลดอาการคัดจมูก หากใช้เกินกว่า 4 ครั้งต่อวันหรื อนานกว่า 3 วัน จะทาให้เยือ่ บุโพรงจมูกบวม และรู ้สึก
คัดจมูกมากขึ้นกว่าเดิม
 ยาสูดพ่นเข้าทางปาก เป็ นรู ปแบบยาที่มีวธิ ีใช้พิเศษ ใช้รักษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยให้ออก
ฤทธิ์เฉพาะที่ที่บริ เวณหลอดลม ต้องฝึ กวิธีใช้ให้ถูกต้อง จึงจะได้ยาเข้าไปยังหลอดลม แต่หากทาไม่ได้ ควร
ปรึ กษาเภสัชกร เพราะปั จจุบนั มีเครื่ องช่วยในการสูดพ่น ซึ่งเมื่อนามาใช้ร่วมจะทาให้ประสบความสาเร็ จใน
การสูดพ่นยา และทาให้ควบคุมอาการของโรคได้
 ยาสอด/สวนทวารหนัก ใช้เพื่อรักษาริ ดสี ดวงทวาร หรื อ เป็ นยาระบาย ขึ้นอยูว่ า่ ตัวยาสาคัญคือยาใด ยาสอด
ทวารหนักมีส่วนประกอบเป็ นขี้ผ้ งึ เป็ นส่วนใหญ่ จึงต้องแช่ในตูเ้ ย็น (ห้ามใส่ในช่องแช่แข็ง) เพื่อให้คงรู ปร่ าง
ซึ่งคล้ายจรวด เมื่อจะใช้จึงนาออกมาจากตูเ้ ย็น ปล่อยให้คลายตัวสักพัก แล้วฉี กกระดาษหุม้ ออก จุ่มยาลงใน
น้ าสะอาด 1 แก้ว แล้วสอดยาเข้าในทวารหนัก โดยเอาด้านแหลมเข้า หลังจากสอดยาแล้วให้นอนต่อสัก 15
นาที จึงลุกขึ้น
 ยาสอดช่องคลอด เป็ นยาเม็ดแข็ง ไม่ตอ้ งแช่ตเู ้ ย็น ใช้รักษาอาการตกขาวในผูห้ ญิง ควรจุ่มเม็ดยาลงในน้ า
สะอาด 1 แก้ว ก่อนสอดยาเข้าในช่องคลอด โดยเอาด้านแหลมเข้า เพื่อให้สอดเม็ดยาได้ง่ายขึ้น หลังจากสอด
ยาแล้วให้นอนต่อสัก 15 นาที จึงลุกขึ้น
 ยาแผ่นแปะผิวหนัง ใช้ในจุดประสงค์ต่างๆ เช่น ใช้แก้ปวดในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะสุดท้าย ใช้ในผูท้ ี่มีอาการเจ็บ
หน้าอกจากโรคหัวใจ ใช้แก้เมารถเมาเรื อ ใช้เป็ นฮอร์โมนทดแทนในผูห้ ญิงวัยหมดประจาเดือน ใช้คุมกาเนิด

ใช้ช่วยอดบุหรี่ แต่ไม่วา่ จะใช้ในจุดประสงค์ใด วิธีใช้ยาแผ่นแปะเหล่านี้ก็คือ ต้องติดแผ่นยาทั้งแผ่น ห้ามตัด
แบ่ง และใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ เช่น ยาแผ่นแปะแก้ปวดเฟนตานิล (fentanyl) ที่ใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็ งระยะ
สุดท้ายมีอายุการใช้ 3 วันต่อการแปะ 1 แผ่น การแปะแผ่นยานานกว่านี้จะไม่ได้ผลแก้ปวด นอกจากนี้การ
แปะแผ่นยาบนผิวหนังไม่วา่ จะเป็ นยาใดจะต้องแปะบนผิวหนังที่สะอาด ไม่มีเหงื่อ ไม่มีขน เพื่อให้แผ่นยา
แปะอยูไ่ ด้ และไม่ปิดซ้ าที่เดิมเมื่อเปลี่ยนแผ่น หากแผ่นยาหลุดออกมาก่อนเวลาเปลี่ยนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นยานั้น
ไป และนาแผ่นยาแผ่นใหม่มาแปะที่ผิวหนังบริ เวณอื่น
 ยาฉี ด เป็ นยาปราศจากเชื้อ ส่วนใหญ่ฉีดโดยแพทย์หรื อพยาบาล ยกเว้นยาฉี ดอินสุลินที่ผปู ้ ่ วยจะฉี ดเอง ยานี้
เป็ นยาฉี ดเข้าใต้ผิวหนัง ต้องเก็บยาในตูเ้ ย็นบริ เวณที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง เมื่อจะใช้ก็นาออกมาจากตูเ้ ย็น ปล่อย
ให้คลายตัวสักพัก และคลึงขวดยาระหว่างฝ่ ามือทั้งสองข้างเพื่อให้อินสุลินมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิกาย หาก
เป็ นอินสุลินชนิดน้ าขุ่น ต้องคลึงขวดยาจนยากระจายตัวเป็ นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงดูดยาออกมาตามปริ มาณที่
ระบุไว้บนฉลาก จากนั้นจึงฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยก่อนฉี ดต้องเช็ดทาความสะอาดผิวหนังด้วยสาลีชุบ
แอลกอฮอล์ ปั จจุบนั มียาฉี ดอินสุลินชนิดปากกาซึ่งใช้ได้สะดวกขึ้น อินสุลินที่อยูใ่ นปากกาไม่จาเป็ นต้องเก็บ
ในตูเ้ ย็น เพราะใช้หมดภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่อินสุลินที่ยงั ไม่เปิ ดใช้ไม่วา่ จะเป็ นชนิดปกติหรื อชนิดที่
ใช้กบั ปากกาจะต้องเก็บไว้ในตูเ้ ย็นบริ เวณที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง

