
Aerosol Therapy 





•Nebulizer    

 

•Pressurized metered-dose inhaler (pMDI) 

 

 

•Dry powder inhaler (DPI) 
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Aerosol therapy  

Presenter
Presentation Notes
Aerosol therapy เป็นการบำบัดรักษาโดยการให้ยาในรูปแบบของฝอยละอองเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยตรง การรักษาในรูปแบบนี้มีข้อดีหลายประการการให้ยาในรูปแบบฝอยละอองเป็นการรักษาหลักของโรคหืด ทั้งในการรักษาอาการจับหืด หืดเฉียบพลัน และใช้ควบคุมการกำเริบของโรคหืด  อุปกรณ์ซึ่งนิยมใช้ในการให้ aerosol therapy ในเด็กที่ใช้ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 



Pressurized metered dose inhaler (pMDI) 

•10% of drug deposit intrapulmonary 

•Technique 
• Shake well 

• Slow, Deep inspire, breath holding 

•Problems 
• Coordination 

• Rapid inhalation 
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        Spontaneous  with Spacer   
   

 

 

  

  
 

MDI 
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Presentation Notes
ถึงแม้ว่าการพ่นยาแบบ pMDI จะเป็นที่นิยมมากที่สุด แต่ก็ยังคงพบปัญหาได้บ่อย คือ ผู้ป่วยไม่สามารถกดยาให้สัมพันธ์กับการหายใจเข้า (incoordination) ทำให้ยาไม่เข้าสู่ปอดแต่กลับตกอยู่บริเวณ oropharyngeal ดังนั้นผู้ป่วยที่ใช้ pMDI จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับ Spacers and holding chamber  เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บละอองยาที่พ่นออกมาจากกระบอก pMDI ทำให้การสูดหายใจง่ายขึ้น สูดยาเข้าสู่ปอดได้ในปริมาณที่มากขึ้น Spacers and holding chamber  spacer ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ 



MDI & Spacer 

AIM: slower velocity, smaller particle size 

Advantage 
• Less patient coordination require 

•  deposition in the lung (10%-20%) 

•  oropharyngeal deposit 

Disadvantage 
• More expensive 

• Less portable 
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Valved holding chamber 

• Special spacers manufactured with one-way valves 

inhale 

Exhale 



Background 

• Valved spacers have been recommended to be used with MDI 
• It has high cost and is not widely available especially in rural area. 
• We developed a new HAND-MADE valved holding chamber using 

drinking water bottles and coffee cup.  
 



New valved 
holding chamber 

Let’s start with new style first 
here. 
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Presentation Notes
แต่ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะหมดไป เมื่อเรามีการคิดค้นอุปกรณ์ดูดเสมหะทางท่อเจาะคอที่สะดวก และจับถนัดมือ



การคดิค้นประดษิฐ์ homemade valve holding 
chamber 

หายใจเข้า หายใจออก 



Professor Allan Coates 







Conclusions 

• Homemade valved holding chamber (VHC) is an 

alternative promising option for use with MDIs 

• It costs < 1 US dollar, which can be used as a 

disposable medical device especially in developing 

countries where commercial VHCs are not reachable 

• The movement of valves with respiration reassure 

medication delivery to the lungs 








Thanks! 

Any questions? 
You can find me at kesanee.cha@mahidol.ac.th พว.เกษณี ไชยคําม่ิง. 

mailto:kesanee.cha@mahidol.ac.th
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