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OUTLINE

• Inhaler medication in Thailand


• Inhaler in Asthma following GINA Guideline


• Inhaler in COPD Following GOLD Guideline


• `ปรับยาตามสไตล์รพช.



Inhaler medications  
in Thailand

Mechanisms of bronchodilatory action of antimuscarinic agents and beta2-adrenergic receptor agonists. Antimuscarinics 
block the binding of acetilcholine (ACh) to M3 muscarinic receptor, thereby inhibiting smooth muscle cell contraction. Beta2-
adrenergic receptor agonists bind to beta2-adrenergic receptor and induce a cascade of signal transduction events that 
ultimately lead to smooth muscle relaxation.



Inhaler medications  
in Thailand

Salbutamol : Ventolin

Short Acting Aeta-2 
Agonist (SABA)

Indacaterol : Onbrez Salmeterol : Serevent

Long Acting Aeta-2 Agonist 
(LABA)



Inhaler medications  
in Thailand

Fenoterol and Ipratropium : Berodual

Short Acting antiMuscarinic Agonist 
(SAMA)

Glycopyrolate  
Bromide  

: Seebri breezhaler

Tiotropium 
: Spiriva handihaler 

Spiriva respimat

Long Acting antiMuscarinic Agonist 
(LAMA)



Inhaler medications  
in Thailand

LABA/LAMA

Indacaterol/Glycopyronium 
: Ultibro breezhaler

Vilanterol/Umeclidinium 
: Anoro ellipse

Olodaterol/Tiotropium 
: Stiolto respimat



Inhaler medications  
in Thailand

Salmeterol/Fluticasone : Seretide Vilanterol/Fluticasone : Relvar

Inhaled corticosteroid/LABA



Inhaler medications  
in Thailand

Inhaled corticosteroid/LABA

Formeterol/Budesonide 
: Symbicort

Formeterol/mometasone 
: Zenhale



Inhaler medications  
in Thailand

Budesonide

Inhaled corticosteroid



Metered Dose Inhaler (MDI) 

• ยามักเป็นแขวนตะกอน


• ต้องการประสานกันของการกดและการสูด 
synchronization 


• ไม่ควรสูดเร็วหรือสูดแรง เนื่องจากตอนกดยาจะพุ่ง
ออกมาแรงอยู่แล้วจะทำให้ตกค้างในลำคอมาก


• สรุป สูดช้าๆ ลึกๆยาวๆ และกลั้นหายใจหลังสูด 10 
วินาที


• ไม่ควรเอาไปลอยน้ำเพื่อเช็คว่ายาเหลือหรือไม่ 

Metered Dose Inhaler  
(MDI)



การใช้ยาพ่นคอDPI

1.จับกระบอกยาในแนวตั้ง เขย่าขึ้นลง 4-5 ครั้ง
2.หายใจออกทางปากให้สุด

3.ถือกระบอกยาห่างจากปากประมาณ 2 นิ้วมือ
4. กดกระบอกยา 1 ครั้ง หายใจเข้าช้าๆลึกๆ

5.ปิดปากและกลั้นหายใจ 10 วินาที 6.หายใจออกช้าๆ
ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



Spacer  

• ลดปัญหาเรื่อง synchronization ของ MDI ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถพ่นยาให้ถูกวิธี หรือ
ผู้ป่วยที่มีการหอบมาก


• ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มี fine particle (<5micron) ซึ่งเป็นขนาดที่ลงสู่ lower airway 
โดยไม่ตกค้างในช่องปาดและลำคอ


• spacer ยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งทำให้อนุภาคยากระจายตัวสม่ำเสมอ ไม่ต้องใช้แรงสูดมาก

การใช้ยาพ่นคอ 
DPI with spacer



การใช้ยาพ่นคอ 
DPI with spacer

1.ถือหลอดยาในแนวตั้ง 
เขย่าหลอดยา 4-5 ครั้ง 

โดยที่ฝาครอบกระบอกยายังปิดอยู่

2.ต่อกระบอกยาเข้ากับ  
spacer  

โดยกระบอกยาอยู่ในแนวตั้ง

3.ครอบหน้ากากเข้า 
คลุมปากและจมูกให้สนิท

ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



การใช้ยาพ่นคอ 
DPI with spacer

5.กดกระบอกยาอย่างแรง 
จนมีละอองยาเข้าไปใน spacer 

หายใจปกติในหน้ากากประมาณ 10 วินาที

6.รอประมาณ 1 นาทีเมื่อต้องการใช้ยาซ้ำ

ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



• ถอดชิ้ส่วนของกระบอกแยกออกมา


• ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน หรือสบู่อ่อน โดยใช้น้ำ 1 ลิตร
ต่อน้ำยาล้างจาน 1 หยด ห้ามขัดถู spacer เพราะรอยขีดข่วนจะ
ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์มีผลต่อการกระจายตัวของอนุภาคยา


• ผึ่งให้แห้งโดยไม่ต้องลางน้ำเปล่า


• ควรทำความสะอาดเมื่อเปื้อน หรือประมาณ 1 เดือนต่อครั้ง

วิธีทำความสะอาดspacer

ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



Dry Powder Inhaler (DPI)—> 
เน้น Seretide Accuhaler 

• แต่ละ dose ยาจะถูกบรรจุอยู่ใน foil กัน
ความชื้น เป็น individual dose seales 
type จะถูกเปิดออกเมื่อพร้อมสูด


• แต่ละ dose ยาที่ผู้ป่วยได้รับจะเท่ากันหมด


• ใช้แรงสูดน้อย 30/L เมื่อเทียบกับ DPI 
อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามควรวัดแรงสูดของผู้
ป่วยก่อนเลือกใช้


• มีจำนวนเลขแสดงจำนวนยาที่เหลือ

Dry Powder Inhaler (DPI) 
Accuhaler



Accuhaler 

• วิธีใช้ 


• เปิดอุปกรณ์


• เลื่อนเดือยเตรียมยา จะได้ยินเสียง “คลิก"


• สูด


• ก่อนสูดให้ายใจออกใหุ้ด


• อมรอบรูเปิดของอุปกรณ์ สูด แรงเร็วลึก


• เอาอุปกรณ์ออก กลั้นหายใจ 10 วินาที


• ปิดอุปกรณ์

Accuhaler

ดัดแปลงจาก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



Tiotropium (Spiriva handihaler) 

• Individually dose DPI


• แยกเครื่อง และ แคปซูลยา


• ต้องใช้แรงสูดอย่างน้อย 30 L/
min (ประเมิณผู้ป่วยก่อนเริ่มยา)

Handihaler (DPI)



• วิธีใช้


• นำแคปซูลยา 1 แคปซูลออกมาจากแผง(ห้ามแกะทิ้งไว้)


• กดปุ่ม handihaler เพื่อดึงฝาปิดขึ้น แล้วเปิดปากกระบอก


• ใส่แคปซุลยาลงไปในช่องตรงกลาง ปิดปากกระบอกให้แน่น


• กดปุ่มด้านข้างให้สุด เพื่อเจาะยา (กดเพียงครั้งเดียว)


• หายใจออกทางปากให้สุด แล้วใช้ปากประกบปากกระบอกให้สนิท เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย


• สูดหายใจเข้าทางปาก ลึกๆช้าๆ สูดจนรู้สึกว่าแคปซูลยาสั่น


• ดึงกระบอกยาออกจากปาก กลั้นหายใจ 10 วินาที


• ทำซ้ำเพื่อสูดยาในแคปซูลให้หมด


• เปิดกระบอกยาเพื่อนำแคปซูลที่ใช้แล้วออก ปิดฝากระบอก

Handihaler (DPI)



Inhaler in Asthma 
following GINA Guideline









Step 1
Formeterol/Budesonide 

: Symbicort PRN Dyspnea
Formeterol/mometasone 

: Zenhale



Step 1 alternative + PRN Dyspnea





Step 2

Controller

+
PRN

OR

PRN



Step 2

LTRA : 
Controller

+
PRN



Step 3

Low dose ICS/LABA : Controller

+
PRN



Step 3

medium dose 
ICS : Controller

+
PRN

OR

Low dose ICS +LTRA: 
Controller



Step 4

medium dose ICS/LABA : Controller

+
PRN



Step 4

High dose ICS : 
 Controller

+
PRNTiotropium:  

controller
LTRA : 

Controller



MART : Maintainace and receiver regimen therapy







Inhaler in GOLD 
Guideline











ปรับยาตามสไตล์ รพช.

GOLD A

Berodual PRN

Dyspnea

Frequent 
exacerbation

better if effortable /  
recurrent pneumonia 

Dyspnea /pneumonia/ 
frequent exacerbation

add on 

or  
change

tritrate low dose 
 ICS—> medium

ICS/LABA

LAMA

LAMA

add on

ICS/LABA



ปรับยาตามสไตล์ รพช.
GOLD B/C

OR

ICS/LABA

LAMA

Dyspnea  
add on  

or switch when infection

LAMA

Dyspnea 
 add on

ICS/LABA



Questions?


