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รูปแบบยา...มกีีแ่บบ...ใช้อย่างไร 

 ยามีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ยาเมด็ ยาเมด็เคลือบ ยาแคปซูล ยาผง ยาน ้าใส ยาน ้ าแขวนตะกอน ยาน ้ าแขวนละออง ยา
ครีม ยาข้ีผึ้ง ยาปราศจากเช้ือ ยาเหน็บ เป็นตน้ ยาเหล่าน้ีมีองคป์ระกอบอยู ่2 ส่วน คือ ตวัยาส าคญั และ ตวัยาไม่ส าคญั ตวัยา
ส าคญัจะเป็นส่วนประกอบท่ีมีฤทธ์ิในการรักษา ส่วนใหญ่ตวัยาส าคญัจะถูกปลดปล่อยออกจากรูปแบบยาทั้งหมดในคราว
เดียวทนัที (prompt release) เม่ือยาถูกน าไปใช ้แต่ปัจจุบนัมีการออกแบบยาใหต้วัยาส าคญัค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกจาก
รูปแบบยาอยา่งชา้ๆ (sustained release) หรือ เล่ือนเวลาท่ีตวัยาส าคญัจะถูกปลดปล่อยออกจากรูปแบบยา (delayed release) 
เม่ือยาถูกน าไปใช ้รูปแบบยาท่ีแตกต่างกนัน้ีช่วยใหค้วามสะดวกและปลอดภยัแก่ผูป่้วยในการใชย้า แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้ง เช่น 
บดหรือเค้ียวยาก่อนกลืน ความสะดวกนั้นก็จะกลายเป็นโทษไป  

รูปแบบยาเหล่าน้ีหากน ามาจดักลุ่มตามวธีิใชจ้ะแบ่งไดเ้ป็น ยารับประทาน ยาอม ยาทาผิวหนงั ยาหยอดตา ยาลา้ง
ตา ยาป้ายตา ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาพน่จมูก ยาสูดพน่เขา้ทางปาก ยาสอด/สวนทวารหนกั ยาสอดช่องคลอด ยาแผน่
แปะผิวหนงัและยาฉีด ยารูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีมีจุดประสงคก์ารใชแ้ละวธีิใชต้่างๆ กนัไป เช่น ยาทาผิวหนงัใชท้าท่ีผิวหนงั
เพ่ือการรักษาปัญหาเฉพาะท่ีท่ีผิวหนงัเท่านั้น ยาหยอดตาก็ใชรั้กษาโรคตาเท่านั้น ไม่ตอ้งการใหย้าไปรักษาโรคท่ีเกิดกบั
อวยัวะอ่ืนในร่างกาย แต่ถา้มีปัญหาติดเช้ือในกระแสเลือดก็จ าเป็นตอ้งไดรั้บยารับประทานหรือยาฉีดเพ่ือใหย้าเขา้ไปจดัการ
กบัเช้ือโรคได ้ 

วธีิการใชย้าท่ีถูกตอ้ง มีดงัน้ี 

 ยาเมด็ ยาเมด็เคลือบ ยาแคปซูล ส าหรับรับประทาน ตอ้งกลืนไปทั้งเมด็หรือแคปซูล พร้อมน ้ าสะอาด 1 แกว้ 
หากเมด็ยาหรือแคปซูลมีรูปร่างหนา้ตาเปล่ียนไปจากเม่ือแรกรับยามา เช่น เยิม้ สีกระด ากระด่าง มีเกลด็ยา
เกาะอยู ่แคปซูลบวมพอง แสดงวา่ยาเส่ือมคุณภาพแลว้ หา้มน ามาใช ้

 ยาเมด็หรือแคปซูลชนิดปลดปล่อยตวัยาส าคญัออกจากรูปแบบยาอยา่งชา้ๆ หรือ ชนิดท่ีเล่ือนเวลาปลดปล่อย
ตวัยาส าคญัออกจากรูปแบบยา ตอ้งกลืนไปทั้งเมด็หรือแคปซูล พร้อมน ้ าสะอาด 1 แกว้ หา้มบด หรือเค้ียวเมด็
ยา ก่อนกลืน แมก้ารแกะแคปซูลเทผงยาออกมาใส่ปาก ก็หา้มท า มิฉะนั้นจะไดรั้บยาในปริมาณสูงมาก เป็น
อนัตราย 

 ยารับประทานชนิดน ้ าแขวนตะกอน หรือ แขวนละออง จะตอ้งเขยา่ขวดก่อนรินยาเสมอ เพ่ือใหต้วัยาส าคญั
กระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ และรินยาโดยใชช้อ้นตวงยา ซ่ึง 1 ชอ้นชาจะเท่ากบั 5 ซีซี และ 1 ชอ้นโตะ๊จะ
เท่ากบั 3 ชอ้นชา หรือ 15 ซีซี หากเขยา่ยาน ้ าแขวนตะกอนแลว้ แต่ตะกอนยงัจบัแน่นอยูท่ี่กน้ขวด หรือ เขยา่
ยาน ้ าแขวนละอองแลว้ แต่ยงัพบการแยกชั้นของน ้ ากบัน ้ ามนั แสดงวา่ยาเส่ือมคุณภาพ หา้มใชย้านั้น 

 ยาอม หากเป็นยาอมใตล้ิ้น จะตอ้งน ายาเมด็ใส่ไวใ้ตล้ิ้น และอมไวโ้ดยไม่กลืนน ้ าลาย เพ่ือใหย้าถูกดูดซึมเขา้
กระแสเลือดผา่นทางหลอดเลือดในช่องปาก แต่หากเป็นยาอมแกเ้จ็บคอ หรือยาอมแกก้ารติดเช้ือราในปาก 
ใหน้ าเมด็ยาวางไวบ้นล้ิน และอมไว ้ปล่อยใหน้ ้ าลายมาละลายยา เม่ืออมยาประเภทน้ีสามารถกลืนน ้ าลายได ้
หากเมด็ยามีรูปร่างหนา้ตาเปล่ียนไปจากเม่ือแรกรับยามา เช่น สีกระด ากระด่าง แสดงวา่ยาเส่ือมคุณภาพแลว้ 
หา้มน ามาใช ้ 



 ยาผง ส าหรับรับประทาน ตอ้งน าไปผสมน ้ าก่อนด่ืม ควรใชต้ามท่ีระบุบนฉลาก เช่น ยาผงเกลือแร่ทดแทน
การสูญเสียน ้ าและเกลือแร่เม่ือทอ้งเสีย จะตอ้งผสมยา 1 ซองกบัน ้ าตม้สุกท่ีเยน็แลว้ 1 แกว้ หากใชซ้องใหญ่ก็
ตอ้งผสมกบัน ้ า 750 ซีซี คนใหล้ะลายและด่ืม หา้มเก็บคา้งคืน ส าหรับยาผงท่ีใชเ้ป็นยาระบายจะตอ้งผสมน ้ า
ตม้สุกท่ีเยน็แลว้ 1 แกว้และด่ืมทนัที พร้อมด่ืมน ้ าตามอีก 1 แกว้ หา้มตั้งท้ิงไวน้าน เพราะยาจะพองตวัมากและ
ขน้หนืดจนด่ืมไม่ได ้

 ยาทาผิวหนงั มกัเป็นยาครีม เจล หรือข้ีผึ้ง ก่อนใชค้วรท าความสะอาดผิวหนงับริเวณท่ีตอ้งการ จากนั้นบีบยา
ลงไปพอประมาณ แลว้ทาใหย้าแผไ่ปบางๆ บนผิวหนงั หากหลอดยาบวม หรือเม่ือบีบยาออกมาไดแ้ต่น ้ าหรือ
น ้ ามนั ท่ีแยกชั้นกบัเน้ือยา แสดงวา่ยาเส่ือมคุณภาพแลว้ หา้มน ามาใช ้

 ยาทาถูนวด อาจเป็นยาครีม เจล หรือข้ีผึ้ง ใชแ้กอ้าการปวดเม่ือย ซ่ึงหลงัจากทายาแลว้ ตอ้งท าการถูและนวด
ผิวหนงับริเวณนั้นดว้ย เพ่ือใหเ้กิดความร้อน จึงจะแกอ้าการปวดเม่ือยได ้

 ยาหยอดตา เป็นยาน ้ าและถูกท าใหป้ราศจากเช้ือ ยาป้ายตาก็เป็นยาท่ีถูกท าใหป้ราศจากเช้ือ ทั้งยาหยอดตาและ
ป้ายตา บางชนิดตอ้งเก็บในตูเ้ยน็ ซ่ึงข้ึนอยูว่า่ตวัยาส าคญัคือยาใด ก่อนใชต้อ้งลา้งมือใหส้ะอาด และหยอดยา 
1 หยด หรือป้ายยา 1 เซนติเมตร ลงไปในกระพุง้เปลือกตาล่าง โดยไม่ใหป้ลายหลอดสมัผสักบัตา ยาหยอดตา
และยาป้ายตาท่ีเปิดใชแ้ลว้ หากใชไ้ม่หมดสามารถเก็บไวใ้ชไ้ดอี้ก แต่ไม่เกิน 1 เดือน  

 หากตอ้งใชย้าหยอดตาหรือยาป้ายตา 2 ชนิด ใหใ้ชห่้างกนัประมาณ 10 นาที  หากยา 2 ชนิดนั้น ชนิดหน่ึงเป็น
ยาหยอดตา อีกชนิดหน่ึงเป็นยาป้ายตา ใหใ้ชย้าหยอดตาก่อน  

 ยาลา้งตา เม่ือเปิดใชแ้ลว้ มีอายอุยูไ่ดเ้พียง 7 วนั จึงไม่ควรซ้ือยาขวดโตมาใช ้แมว้า่ราคาจะถูกกวา่ขวดเลก็ 
 ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก ยาพน่จมูก เป็นยาท่ีตอ้งการใหอ้อกฤทธ์ิเฉพาะท่ีหู หรือ จมูก เท่านั้น ก่อนหยอดหรือ

พน่ยา ควรก าจดัส่ิงท่ีอุดตนัออกก่อน ไดแ้ก่ ข้ีหู และน ้ ามูก ควรใชย้าตามจ านวนคร้ังท่ีระบุบนฉลาก การใช้
มากเกินไปไม่ช่วยใหดี้ข้ึน แต่อาจท าใหอ้าการเป็นมากข้ึนได ้เช่นกรณียาหยอด/พน่จมูกซ่ึงมกัประกอบดว้ย
ตวัยาลดอาการคดัจมูก หากใชเ้กินกวา่ 4 คร้ังต่อวนัหรือนานกวา่ 3 วนั จะท าใหเ้ยือ่บุโพรงจมูกบวม และรู้สึก
คดัจมูกมากข้ึนกวา่เดิม   

 ยาสูดพน่เขา้ทางปาก เป็นรูปแบบยาท่ีมีวธีิใชพิ้เศษ ใชรั้กษาโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง โดยใหอ้อก
ฤทธ์ิเฉพาะท่ีท่ีบริเวณหลอดลม ตอ้งฝึกวธีิใชใ้หถู้กตอ้ง จึงจะไดย้าเขา้ไปยงัหลอดลม แต่หากท าไม่ได ้ควร
ปรึกษาเภสชักร เพราะปัจจุบนัมีเคร่ืองช่วยในการสูดพน่ ซ่ึงเม่ือน ามาใชร่้วมจะท าใหป้ระสบความส าเร็จใน
การสูดพน่ยา และท าใหค้วบคุมอาการของโรคได ้

 ยาสอด/สวนทวารหนกั ใชเ้พ่ือรักษาริดสีดวงทวาร หรือ เป็นยาระบาย ข้ึนอยูว่า่ตวัยาส าคญัคือยาใด ยาสอด
ทวารหนกัมีส่วนประกอบเป็นข้ีผึ้งเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้งแช่ในตูเ้ยน็ (หา้มใส่ในช่องแช่แขง็) เพ่ือใหค้งรูปร่าง
ซ่ึงคลา้ยจรวด เม่ือจะใชจึ้งน าออกมาจากตูเ้ยน็ ปล่อยใหค้ลายตวัสกัพกั แลว้ฉีกกระดาษหุม้ออก จุ่มยาลงใน
น ้ าสะอาด 1 แกว้ แลว้สอดยาเขา้ในทวารหนกั โดยเอาดา้นแหลมเขา้ หลงัจากสอดยาแลว้ใหน้อนต่อสกั 15 
นาที จึงลุกข้ึน 

 ยาสอดช่องคลอด เป็นยาเมด็แขง็ ไม่ตอ้งแช่ตูเ้ยน็ ใชรั้กษาอาการตกขาวในผูห้ญิง ควรจุ่มเมด็ยาลงในน ้ า
สะอาด 1 แกว้ ก่อนสอดยาเขา้ในช่องคลอด โดยเอาดา้นแหลมเขา้ เพ่ือใหส้อดเมด็ยาไดง่้ายข้ึน หลงัจากสอด
ยาแลว้ใหน้อนต่อสกั 15 นาที จึงลุกข้ึน 

 ยาแผน่แปะผิวหนงั ใชใ้นจุดประสงคต์่างๆ เช่น ใชแ้กป้วดในผูป่้วยมะเร็งระยะสุดทา้ย ใชใ้นผูท่ี้มีอาการเจ็บ
หนา้อกจากโรคหวัใจ ใชแ้กเ้มารถเมาเรือ ใชเ้ป็นฮอร์โมนทดแทนในผูห้ญิงวยัหมดประจ าเดือน ใชคุ้มก าเนิด 



ใชช่้วยอดบุหร่ี แต่ไม่วา่จะใชใ้นจุดประสงคใ์ด วธีิใชย้าแผน่แปะเหล่าน้ีก็คือ ตอ้งติดแผน่ยาทั้งแผน่ หา้มตดั
แบ่ง และใชต้ามระยะเวลาท่ีระบุไว ้เช่น ยาแผน่แปะแกป้วดเฟนตานิล (fentanyl) ท่ีใชใ้นผูป่้วยมะเร็งระยะ
สุดทา้ยมีอายกุารใช ้3 วนัต่อการแปะ 1 แผน่ การแปะแผน่ยานานกวา่น้ีจะไม่ไดผ้ลแกป้วด นอกจากน้ีการ
แปะแผน่ยาบนผิวหนงัไม่วา่จะเป็นยาใดจะตอ้งแปะบนผิวหนงัท่ีสะอาด ไม่มีเหง่ือ ไม่มีขน เพ่ือใหแ้ผน่ยา
แปะอยูไ่ด ้และไม่ปิดซ ้ าท่ีเดิมเม่ือเปล่ียนแผน่ หากแผน่ยาหลุดออกมาก่อนเวลาเปล่ียนแผน่ ใหท้ิ้งแผน่ยานั้น
ไป และน าแผน่ยาแผน่ใหม่มาแปะท่ีผิวหนงับริเวณอ่ืน  

 ยาฉีด เป็นยาปราศจากเช้ือ ส่วนใหญ่ฉีดโดยแพทยห์รือพยาบาล ยกเวน้ยาฉีดอินสุลินท่ีผูป่้วยจะฉีดเอง ยาน้ี
เป็นยาฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั ตอ้งเก็บยาในตูเ้ยน็บริเวณท่ีไม่ใช่ช่องแช่แขง็ เม่ือจะใชก็้น าออกมาจากตูเ้ยน็ ปล่อย
ใหค้ลายตวัสกัพกั และคลึงขวดยาระหวา่งฝ่ามือทั้งสองขา้งเพ่ือใหอิ้นสุลินมีอุณหภูมิเท่ากบัอุณหภูมิกาย หาก
เป็นอินสุลินชนิดน ้ าขุ่น ตอ้งคลึงขวดยาจนยากระจายตวัเป็นเน้ือเดียวกนั แลว้จึงดูดยาออกมาตามปริมาณท่ี
ระบุไวบ้นฉลาก จากนั้นจึงฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงั โดยก่อนฉีดตอ้งเช็ดท าความสะอาดผิวหนงัดว้ยส าลีชุบ
แอลกอฮอล ์ปัจจุบนัมียาฉีดอินสุลินชนิดปากกาซ่ึงใชไ้ดส้ะดวกข้ึน อินสุลินท่ีอยูใ่นปากกาไม่จ าเป็นตอ้งเก็บ
ในตูเ้ยน็ เพราะใชห้มดภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน แต่อินสุลินท่ียงัไม่เปิดใชไ้ม่วา่จะเป็นชนิดปกติหรือชนิดท่ี
ใชก้บัปากกาจะตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็บริเวณท่ีไม่ใช่ช่องแช่แขง็ 

  
 


