
ใช้งานง่าย พกพาสะดวก มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นละอองยา ส าหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ 
แอดเลอร์เวนน์ (AdlerVenn) 

 
สวัสดีค่ะ เดือนพฤษภาคมนี้ ก็เริ่มมีฝนโปรยปรายกันตามแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย อากาศ

เปลี่ยนแปลงเช่นน้ี ต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ โดยเฉพาะเด็กและคนชราที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง อาจท าให้
เกิดโรคหวัด หรือ โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ง่าย การออกก าลังกายอย่างพอเหมาะสม่ าเสมอ พักผ่อนให้
เพียงพอ ก็ช่วยให้เราห่างไกลจากโรคจากหน้าฝนได้ดีเลยทีเดียว 

ส าหรับเดือนนี้ ทางทีมงานแอ็ดเลอร์ เมดิคอล ซัพพลาย (Adler Medical Supply) จะขอแนะน า
ผลิตภัณฑ์พ่นละอองยา แอดเลอร์เวนน์ (AdlerVenn) แต่ก่อนอื่น ขอย้อนไปถึงที่มาที่ไปในการให้ยาด้วยการ
พ่นละอองยาค่ะ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ในบางครั้งคุณหมออาจ
พิจารณาให้ยาเข้าทางระบบทางเดินหายใจ หนึ่งในวิธีที่ให้ผลการรักษาที่ดีคือ การให้ยาโดยใช้เครื่องพ่นละออง
ยาร่วมกับชุดพ่นยา ซึ่งการให้ยาด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะท าในโรงพยาบาล แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายๆ  อย่าง และ
สภาพการใช้ชีวิตในสังคมไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากล าบากข้ึนจากสภาวะรถติด หรือการ
เดินทางในพื้นที่ห่างไกล ความยุ่งยากในการนัดเข้ารับการบริการที่สถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย
การพ่นละอองยา ประกอบกับราคาเครื่องพ่นละอองยาและชุดพ่นยานั้น สามารถหาซื้อใช้งานในราคาที่เป็น
มิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น การพิจารณาให้ยาด้วยเครื่องพ่นละอองยาที่บ้านจึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ปัญหา
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพข้างต้น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์  เป็นชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ยาผ่านทาง
หลอดลม ออกแบบมาเพื่อให้การสั่งยาของแพทย์เกิดประสิทธิภาพในการรักษา เกิดความเหมาะสมสะดวกต่อ



การใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนามาเพื่อดูแลคนไข้โรคระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยที่มีอาการหอบหืด  ภูมิแพ้ 
หรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ สามารถสร้างละอองไออากาศไปที่
กระเปาะความช้ืน เมื่ออากาศผ่านเข้าไปที่ตัวท าละอองไอน้ าของเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ ละอองไอ
น้ าก็จะเปลี่ยนสภาพเปน็ละอองโมเลกุลเลก็ๆ เพื่อใหง้่ายต่อการสูดดมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์นี้ต้อง
ใช้ควบคู่กับยาส าหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ข้ึนทะเบียนประกอบโรคศิลปะค่ะ   

 
เปิดกล่องส ารวจอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในกล่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เมื่อเปิดกล่องออกมาตัวเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์จะถูกหุ้มด้วยถุงพลาสติก 1 ช้ัน แกะ

ถุงพลาสติกที่หุ้มออกมาจะพบกับเครื่องพ่นละออง มีสีขาว ขนาดกะทัดรัด น้ าหนักเบา ออกแบบมาเพื่อความ
สะดวกของผู้ป่วย ท าให้ผู้ป่วยสามารถจัดการและรักษาตัวเองได้ ประหยัดเนื้อที่ในการวาง เนื่องจากตัวเครื่อง
พ่นละอองยามีความกว้าง 7.1 นิ้ว ยาว 11.8 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว มีน้ าหนักเพียง 2.1 กิโลกรัม มีสายไฟยาว 1.38 
เมตร ซึ่งสามารถพับเก็บในตัวเครื่องได้ ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกเกรดเอ จึงท าให้มีน้ าหนักเบา มีหูหิ้วจึงท า
ให้ผู้ใช้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยหน้ากากผู้ใหญ่ 1 ช้ิน หน้ากากเด็ก 1 ช้ิน มีฟองน้ ากรองอากาศ

ส ารองจ านวน 5 ช้ิน ส าหรับสลับเปลีย่นใช้งานกับฟองน้ ากรองอากาศที่อยู่ในตัวเครื่อง มีสายต่อออกซิเจน (Air 

Tube) 1 เส้น กะเปาะพ่นยา 1 ช้ิน และที่เป่าปาก (Mouthpiece) 1 ช้ินค่ะ อุปกรณ์การใช้งานครบครันขนาด

นี้ ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมอีกนะคะ ข้ันตอนต่อไปเราก็จะมาทดสอบการใช้งาน

ของเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์กันเลยดีกว่าค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ากากผู้ใหญ่ หน้ากากเด็ก สายต่อออกซิเจน 

ช่องเก็บสายไฟ 



 
ทดสอบการท างานของเครื่อง 
เราจะมาเริ่มต้นทดสอบการใช้งานเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์เพื่อใช้งาน โดยปกติต้องเตรียม

ต้องเตรียมชุดพ่นยา ที่เติมในกระเปาะพ่นยาตามปริมาณที่แพทย์สั่ง แต่ในการทดสอบนี้ เราจะใช้น้ าเปล่าเป็น
ตัวทดสอบ จากนั้นท าการติดตั้งชุดพ่นยาเข้ากับช่องปลอ่ยลมของเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ เสียบปลัก๊
เข้ากับเต้ารับไฟที่บ้านและกดปุ่มเปิด เครื่องจะเริ่มท างานโดยทันที เสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องอยู่ใน
ระดับประมาณ 60 เดซิเบล ซึ่งไม่ถือว่าดังเกินไปต่อการใช้งานพ่นยาติดต่อกัน 10-15 นาที จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องพ่นยาเครื่องพ่นยาแอดเลอร์เวนน์สามารถพ่นยาได้อย่างน้อยปริมาตร 0.2 มิลลิลิตรต่อ 1 
นาที มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.95 ไมโครเมตร มีความจุยาอยู่ที่ 13 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นขนาดที่ยาสามารถเดินทาง
ไปทั่วระบบทางเดินหายใจ ทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย เครื่องพ่นยาจะมีการใช้ไฟอยู่ที่ 176 วัตต์ค่ะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการทดสอบการวัดระดับเสียงเครื่องพ่นละอองยาด้วยแอพพลิเคช่ันวัดระดับเสียง Sound Meter

จากโทรศัพท์มือถือพบว่าระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 60 เดซิเบล ซึ่งไม่ถือว่าดังเกินไปต่อการใช้งานพ่นยาติดต่อกัน
เป็นเวลาประมาณ 15 นาที และไม่ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ใช้งานค่ะ 
 

เราจะทดสอบการเปิดเครื่องพ่นละอองยาเพื่อจะดูว่าละอองของไอน้ าที่พ่นออกมามีลักษณะเป็น
อย่างไรนะคะ โดยเราจะสังเกตดูละอองของน้ าตั้งแต่กดปุ่มเปิด แล้วเครื่องจะเริ่มท างาน สังเกตเมื่อเปิดเครื่อง
ทิ้งไว้ 5 นาที และสังเกตเมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้นาน 15 นาที ดังภาพที่เราได้แสดงให้ดูนะคะ 

 
 
 
 
 

ที่เป่าปาก ไส้กรองอากาศ 

เริ่มต้นเปิดเครื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะสังเกตได้ว่าเมื่อเราเปิดเครื่องพ่นละอองยาเพื่อดูขนาดของละอองน้ าที่พ่นออกมาในระยะเวลาที่

แตกต่างกัน เราจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงของละอองที่พ่นออกมาเลยค่ะ ขนาดของละอองที่ออกมาจะมีขนาด
เท่าๆ และพ่นละอองยาออกมาในปริมาณที่สม่ าเสมอกัน แสดงให้เห็นว่าเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์มี
ประสิทธิภาพที่ดีในการพ่นละอองยา และเสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องอยู่ในระดับประมาณ 60 เดซิ
เบล จึงไม่ท าให้เสียงที่รบกวนแก่ผู้ใช้งานค่ะ 

จากข้อผลิตภัณฑ์ สภาวะท่ีเหมาะสมในการท างานของเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ 
1. อุณหภูมิโดยรอบ 10 – 40 องศาเซลเซียส 
2. ความช้ืนของการท างาน 10 – 95% 
3. ช่วงอุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 – 70 องศาเซลเซียส 

4. ไม่อยู่ในที่ที่มีแก็สกัดกร่อน หรือสนามแม่เหล็กแรงสูง 

ผู้ใช้จะเห็นว่าเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ สามารถใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศ

ไทยเลยทีเดียว แม้ว่าจะในอุณภูมิสูงแต่เครื่องก็ยังท างานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ 

เม่ือเปิดเครื่องได้ 5 นาที 

เม่ือเปิดเครื่องได้ 15 นาที 



 

เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ (AdlerVenn) เป็นประเภท Compressor Nebulizer คือ 

อุปกรณ์ที่สามารถท าให้ละอองยา (aerosol) มีขนาดสม่ าเสมอค่ะ เนื่องจากมีตัวขวางกั้นที่เรียกว่า baffle ซึ่งมี

ไว้ให้ละอองยาขนาดใหญ่ชนและหยดตัวลง ส่วนละอองน้ าขนาดเล็ก (aerosol) จะแขวนลอยอยู่กับกระแสลม 

และผ่านไปทางข้างๆ ของแผงกั้น ในกรณีที่ต้องการให้ได้ขนาดสม่ าเสมอมากๆ ก็จะใช้แผงกั้นหลายๆ อันค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอรเ์วนน์ จะใช้ระบบ Electrically-powered nebulizer ท างานด้วยระบบ

ไฟฟ้าค่ะ ที่ใช้กันอยู่ก็จะมีแบบเดียว คือ Ultrasonic nebulizer คือส่งคลื่นเสียงผ่านภาชนะที่บรรจุน้ า

พลังงานเสียงจะท าให้ผวิน้ าแตกเปน็ละอองเล็กๆ ลอยข้ึนไป ขนาดละอองน้ าจะข้ึนอยูก่ับอัตราการสั่นของเสียง 

สามารถให้ละอองยา (aerosol) ขนาด 1-8 ไมโครเมตร เป็นการพ่นละอองยาที่ให้ความช้ืนได้สูง ท าให้ไม่

จ าเป็นต้องใช้ความร้อนเข้าช่วยค่ะ 

 

ขั้นตอนการดูแลรักษาและท าความสะอาด 

หลังจากการใช้งานเสร็จ ข้ันตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีท าความสะอาดเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์

ค่ะ โดยเราจะท าความสะอาดหน้ากากาพ่นยา กะเปาะยา ด้วยผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดส าหรับเด็กหรือผู้ใช้

สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนในการท าความสะอาด จากนั้นเราจะล้างท าความสะอาดด้วยน้ าอุ่น เช็ด

ให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหรือพักไว้ให้แห้ง ประกอบเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์เก็บไว้ในที่มิดชิด ทุกคนอาจ

สงสัยว่าเราจ าเป็นที่จะต้องท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานหรือไม่ ขอตอบเลยค่ะว่าผู้ใช้ควรท า

ความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาแห้งเป็นคราบอยู่ภายในกะเปาะยาและ

อุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์ลดลง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการติดเช้ือ

อีกด้วย ในที่นี้ขอเสริมวิธีการฆ่าเช่ือเช้ือโรคในเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ โดยการฆ่าเช้ือโรคเราจะท า

ระบบ Ultrasonic nebulizer 



เดือนละ 1 ครั้ง โดยเราจะผสมน้ าส้มสายชู 1 ส่วน ต่อปริมาณน้ ากลั้น 3 ส่วน และแช่อุปกรณ์ทุกอย่างลงใน

ส่วนผสมแล้วทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นท าความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและล้างด้วยน้ าอุ่น 

 

 

 

 

 

ส่วนการท าความสะอาดคอมเพรสเซอร์นั้นเรายังไม่ได้มีการทดลองท า แต่จากการอ่านคู่มือแนะน านั้น 

ผู้ใช้ควรเช็ดท าความสะอาดคอมเพรสเซอร์ทุกวันด้วยผ้าชุบน้ าบิดหมาดๆ ห้ามใช้น้ ายาท าความสะอาดหรือสบู่

เช็ดท าความสะอาด เพราะจะท าให้คอมเพรสเซอร์เกิดความเสียหาย ผู้ใช้ไม่ควรปล่อยให้เครื่องคอมเพรสเซอร์

ท างานติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะอาจท าให้เครื่องร้อนจัดหรือท างานผิดปกติได้ค่ะ 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนต่อไปนะคะ เราได้ท าการทดลองการเปลี่ยนไส้กรองอากาศในเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์

เวนน์ การเปลี่ยนไส้กรองอากาศในเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์เปลี่ยนได้ง่ายมาเลยค่ะ เพียงแค่เปิดฝา

เครื่องพ่นละอองยาข้ึน เราก็จะเห็นฝาครอบไส้กรองอากาศที่อยู่ทางด้านขวามือสุด โดยเราสามารถดึงฝาครอบ

ไส้กรองออกมาแล้วถอดไส้กรองตัวเก่าเพื่อน าไปล้างท าความสะอาดและใส่ไส้กรองตัวใหม่เข้าไป ผู้ใช้ห้ามใช้

วัสดุอื่นๆ เช่น ส าสี ใส่แทนไส้กรองอากาศเพราะจะเปน็อันตรายต่อผูใ้ช้เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ ผู้ใช้

อาจสงสัยแล้วเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ค าตอบคือ เราควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกๆ 30 วัน 

คอมเพรสเซอร์ 

ไส้กรองอากาศ 

ฝาครอบไส้กรองอากาศ 



หรือไส้กรองอากาศเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะ ส่วนไส้กรองอากาศที่ใช้งานแล้วเราสามารถล้างท าความสะอาดและ

สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกครั้งค่ะ 

เมื่อเครื่องเกิดปญัหา เราจะมีตารางปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขเบื้องต้นมาแนะน าให้ผู้ใช้ได้ศึกษากัน

ค่ะ แต่ถ้าเครื่องพ่นละอองยามีปัญหานอกเหนือจากนี้ ผู้ใช้ควรปิดเครื่องใช้งานทันที และสอบถามผู้เช่ียวชาญ

หรือส่งศูนย์ซ่อมทันทีค่ะ 

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 

เครื่องไม่ท างาน อาจไม่ได้เสียบปลั๊กไฟหรือปลั๊กไม่มีไฟ ตรวจสอบสายไฟและเชื่อมต่อให้เรียบร้อย 

ไม่มีละอองยาออกมาจากเครื่อง
ผลิตละอองยาแอดเลอร์เวนน์ 

อาจมีอะไรขวางอยู่ในช่องทางออก 
ก าจัดสิ่งที่ขวางออก อาจเป็นผ้า, 

ถุงพลาสติก ฯลฯ 

ละอองที่ออกมามีกลิ่น 

อาจจะมาจากกลิ่นสายในช่วงแรกๆ ซ่ึงไม่
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

ใช้สักพักกลิ่นจะหายไป 

เกิดจากการที่ไม่ได้ท าความสะอาด ให้ท าความสะอาดสายต่อออกซิเจน 

มีน้ าอยู่ในสายต่อออกซิเจน 
เน่ืองจากการใช้งานเป็นเวลานานหรือ

อุณหภูมิของอากาศ ท าให้เกิดการรวมตัว
ของไอน้ า เกิดเป็นหยดน้ าในสาย 

ให้เติมน้ าลงไปในสายต่อออกซิเจน   
เพื่อท าความสะอาด 

หลังจากเปิดเครื่องแล้วแต่ไม่
ท างานหรือมีเสียงดังผิดปกติ 

คอมเพรสเซอร์เสีย 
ปิดสวิทช์และถามผู้เชี่ยวชาญ 

แผงวงจรเสีย 

 

 

 

 

 

 



 

 

และนี้เป็นตารางคุณสมบัติของเครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ที่เราได้สรุปมาให้ผู้ใช้ได้อ่านดูนะคะ 

รุ่น MCN - S600C 

ระบบไฟ AC 230 โวลต์/50 เฮิรตซ์ 

กระแสไฟฟ้า 0.6 แอมแปร์ 

ขนาดอนุภาค 0.5 - 5.0 ไมโครเมตร 

ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 2.95 ไมโครเมตร 

ความดังเสียง < 60 เดซิเบล 

ความจุยา 13 มิลลิลิตร 

อัตราการพ่นยาเฉลี่ย อย่างน้อย 0.2 มิลลิลิตร/นาที 

ช่วงของค่าความดันอัดอากาศ 30 - 50 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

ช่วงของค่าความดันในการท างาน 9.50 - 16.00 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

ช่วงการไหลของอากาศ 6 - 10 ลิตร/นาที 

ช่วงอุณหภูมิส าหรับการท างาน 10 - 40 องศาเซลเซียส 

ช่วงความชื้นของการท างาน 10 – 95 เปอร์เซ็นต์ 

ช่วงอุณหภูมิของการเก็บรักษา -20 - 70 องศาเซลเซียส 

ช่วงความชื้นของการเก็บรักษา 10 – 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

ส าหรับการแนะน าผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์ในเบื้องต้นก็จบลงแล้วนะคะ หวังว่า

การแนะน านี้จะมีประโยชน์กับผู้ใช้ทุกท่าน  ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายข้ึนและคงไม่ยากเกินไปส าหรับ

ผู้ใช้งานนะคะ  ให้เครื่องพ่นละอองยาแอดเลอร์เวนน์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได้ดูแลและเอาใจใส่คนที่คุณรัก

ให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น  


