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วัตถุประสงค์การเรียน

� ทราบและเข้าใจคาํแนะนําในการใช้ยาเทคนิคพเิศษ

� สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพื)อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด� สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพื)อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื 6อหาการเรียน

� ยาที)ใช้สาํหรับตา

� ยาที)ใช้สาํหรับหู� ยาที)ใช้สาํหรับหู

� ยาที)ใช้สาํหรับจมูก

� ยาที)ใช้เหน็บ

� อื)นๆ

ยาที)ใช้สาํหรับตา



ยาที)ใช้สาํหรับตา

� ระคายเคือง แพ้

� ตดิเชื 6อโรค� ตดิเชื 6อโรค

� ตาแห้ง

� โรคที)เกี)ยวกับตา เช่น ต้อกระจก ต้อหนิ เป็นต้น

ยาหยอดตา

� ชนิดที)เป็นนํ 6าใส

� ชนิดที)เป็นนํ 6าแขวนตะกอน� ชนิดที)เป็นนํ 6าแขวนตะกอน

� ยาหยอดตา 1 หยด มีปริมาตร 50 ไมโครลติร (ขึ 6นกับความหนืดและ
ขนาดของหลอดยา)

ยาหยอดตา

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. เปิดเกลียวจุกของขวดยา โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึ 6น

3. นอนหรือนั) งเงยหน้าขึ 6นให้ศีรษะเอนไปทางด้านหลัง

4. ให้ใช้มือข้างหนึ)งจับขวดยา และใช้มืออีกข้างค่อยๆ ดงึเปลือกตา
ล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ 6นข้างบนล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ 6นข้างบน

5. หยอดยาตามจาํนวนที)แพทย์สั)งลงตรงกระพุ้ง ด้านในของเปลือกตา
ล่าง

ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดหยดถกูตา มือ หรือสิ)งใดๆ



ยาหยอดตา

วธิีการใช้

6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง ปิดตาเบาๆ ใช้กระดาษชาํระ6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง ปิดตาเบาๆ ใช้กระดาษชาํระ
ซับนํ 6ายาส่วนเกนิออก หลับตาอย่างน้อย 2 นาที

7. หากต้องใช้ยามากกว่า 1 หยด ให้หยดครั6งแรก 1 หยดก่อน ทาํจน
ครบขั 6นตอน และเริ)มขั 6นตอนใหม่เพื)อหยดอีก 1 หยด แต่ละหยด
ห่างกันประมาณ 1-5 นาทีห่างกันประมาณ 1-5 นาที

8. ปิดฝาขวดยาให้สนิท

9. กรณี หยอดตาทั 6ง 2 ข้าง ควรหยอดตาข้างหนึ)งแล้วเว้นอย่างน้อย 
5 นาท ีจงึหยอดตาอีกข้างหนึ)ง

ยาหยอดตา

คาํแนะนําอื)นๆ

� ถ้าต้องการใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดขึ 6นไป ควรเว้นระยะห่างในการ� ถ้าต้องการใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดขึ 6นไป ควรเว้นระยะห่างในการ
หยอดยาแต่ละชนิดประมาณ 5-10 นาที

� ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื)น เพราะอาจทาํให้ตดิโรคได้

�อาจทาํให้ตาพร่า แสบตา หรือเคืองตาหลังจากหยอดตาได้ จงึไม่
ควรขับรถหรือต้องทาํงานที)เสี)ยงต่ออันตรายควรขับรถหรือต้องทาํงานที)เสี)ยงต่ออันตราย

� ห้ามล้างหลอดหยด

� ถ้าลืมหยอดตา ให้หยอดตาทนัททีี)นึกขึ 6นได้ แต่ถ้าจวนจะถงึเวลาที)
จะหยอดตาครั6งต่อไปให้รอหยอดตาครั6งต่อไปได้เลย

ยาหยอดตา

คาํแนะนําอื)นๆ

� ถ้ายาหยอดตาเป็นชนิดยานํ 6าแขวนตะกอน จะต้องเขย่าขวดก่อนใช้� ถ้ายาหยอดตาเป็นชนิดยานํ 6าแขวนตะกอน จะต้องเขย่าขวดก่อนใช้

�ยาหยอดตาขวดที)เปิดใช้แล้ว ห้ามใช้เกนิ 1 เดอืน ถ้ามียาเหลือควร
ทิ 6งไป

�ยาหยอดตาบางชนิดควรเกบ็ในตู้เยน็ จงึควรอ่านฉลากให้เข้าใจ

�ยาหยอดตาบางชนิด จะทาํให้รู้สึกขมได้ เพราะตาและปากมีทาง�ยาหยอดตาบางชนิด จะทาํให้รู้สึกขมได้ เพราะตาและปากมีทาง
ตดิต่อถงึกันได้

� ผู้ใช้เลนส์สัมผัส ควรถอดออกก่อนหยอดตา



ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

� ยาหยอดตาในรูปแบบปราศจากสารกันเสีย

� เป็นรูปแบบที)สามารถใช้ให้หมดในระยะเวลาสั 6นๆ ซึ)งปริมาตรในแต่� เป็นรูปแบบที)สามารถใช้ให้หมดในระยะเวลาสั 6นๆ ซึ)งปริมาตรในแต่
ละยี)ห้อไม่เท่ากัน

� อาการตาแห้ง แสบตา

� แผลที)ผิวกระจกตา

ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. หยบิแผงหลอดยาออกมาจากกล่องแล้วฉีกหลอดยาออกมาเพียง
หนึ)งหลอด

3. บดิบริเวณปลายหลอดให้ขาดออกจากกัน อย่าเพิ)งทิ 6งจุกพลาสตกิ

4. บีบยาออกจากหลอดยา ครั6งละ 1-2 หยดลงในเปลือกตาล่าง ตาม4. บีบยาออกจากหลอดยา ครั6งละ 1-2 หยดลงในเปลือกตาล่าง ตาม
ความต้องการหรือตามแพทย์สั)ง ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดหยด
ถูกตา มือ หรือสิ)งใดๆ 

5. นําจุกพลาสตกิปิดหลอดยาที)เหลือ

ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

คาํแนะนําอื)นๆ

�ควรใช้ทนัทเีมื)อเปิด�ควรใช้ทนัทเีมื)อเปิด

�ยาส่วนที)เหลือในหลอดสามารถเกบ็ไว้ใช้ได้อีกภายใน 1 วัน โดยไม่
จาํเป็นต้องเกบ็ในตู้เยน็

� ในกรณีผู้ใช้เลนส์สัมผัส ให้หยดยาลงบนผิวเลนส์สัมผัสได้เลย

ยาขี 6ผึ 6งป้ายตา

วธิีการใช้
1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด
2. เปิดจุกหลอดยาไว้ โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึ 6น
3. นอนหรือนั) งเงยหน้าขึ 6น
4. ใช้มือข้างหนึ)งค่อยๆ ดงึเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และ

เหลือบตาขึ 6นข้างบนเหลือบตาขึ 6นข้างบน
5. ให้ใช้มืออีกข้างหนึ)งจับหลอดขี 6ผึ 6งป้ายตา และบีบขี 6ผึ 6งขนาดยาว

ประมาณ 1 เซนตเิมตร หรือประมาณ ½ นิ 6ว ลงในด้านในกระพุ้ง
ของเปลือกตาล่าง โดยเริ)มป้ายยาจากหวัตาไปประมาณครึ)งตา 
ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดขี 6ผึ 6งถูกตาหรือสิ)งใดๆ



ยาขี 6ผึ 6งป้ายตา

วธิีการใช้
6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง
7. ค่อยๆ หลับตาและกลอกลูกตาไปมาทุกทศิทางขณะที)ยังหลับตา

อยู่สักครู่
8. ปิดฝาจุกหลอดยาให้สนิท
9. ถ้าต้องการใช้ยาขี 6ผึ 6งป้ายตา 2 ชนิดขึ 6นไป ควรเว้นระยะห่างในการ

ป้ายยาแต่ละชนิดประมาณ 10 นาที
9. ถ้าต้องการใช้ยาขี 6ผึ 6งป้ายตา 2 ชนิดขึ 6นไป ควรเว้นระยะห่างในการ

ป้ายยาแต่ละชนิดประมาณ 10 นาที
* ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาหยอดตาให้หยอดยาก่อนและรอ

ประมาณ 10 นาท ีจงึใช้ยาขี 6ผึ 6งป้ายตา

ยาล้างตา

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. รินนํ 6ายาล้างตาลงในถ้วยที)สะอาดและมีขนาดพอเหมาะกับลูกตา 
โดยใช้ในปริมาณที)เพียงพอให้ลูกตาจุ่มได้

3. ยกถ้วยล้างตาจ่อเข้าที)เบ้าตาตามรูปถ้วย

4. ลืมตาไว้เพื)อให้นํ 6ายาแทรกซมึไปทั)วลูกตา กรอกตาไปทางซ้ายและ4. ลืมตาไว้เพื)อให้นํ 6ายาแทรกซมึไปทั)วลูกตา กรอกตาไปทางซ้ายและ
ขวา ประมาณ 1-2 นาที

5. ต้องเปลี)ยนนํ 6ายาเมื)อต้องการล้างตาอีกข้าง

6. เมื)อล้างตาเสร็จแล้ว ควรทาํความสะอาดถ้วยล้างตา



ยาล้างตา

คาํแนะนําอื)นๆ

�ยาล้างตาที)เปิดใช้แล้ว เกบ็ไว้ได้ไม่เกนิ 1 สัปดาห์�ยาล้างตาที)เปิดใช้แล้ว เกบ็ไว้ได้ไม่เกนิ 1 สัปดาห์

�การใช้ยาล้างตา ไม่ควรใช้เป็นประจาํ ควรใช้กรณีที)มีสิ)งแปลกปลอม 
ปลิวเข้าตา แล้วนํ 6าตาไม่สามารถล้างออกไปได้

�กรณีที)มีสิ)งแปลกปลอมเข้าตา เมื)อใช้ยาล้างตาแล้วไม่ดขีึ 6น ให้ผู้ป่วย
หลับตาแล้วปิดตาด้วยผ้าก๊อซ เพื)อป้องกันไม่ให้กระพริบตาหรือหลับตาแล้วปิดตาด้วยผ้าก๊อซ เพื)อป้องกันไม่ให้กระพริบตาหรือ
เคลื)อนไหวลูกตา แล้วรีบไปพบแพทย์

ยาที)ใช้สาํหรับหู

ยาหยอดหู

วธิีการใช้
1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด
2. ทาํความสะอาดหดู้วยผ้าชุบนํ 6าและเชด็หใูห้แห้ง
3. เอียงศีรษะ หรือนอนตะแคงให้หขู้างที)จะหยอดยาอยู่ด้านบน และ

ดงึใบหเูพื)อให้รูหเูปิดออก
4. หยอดยาเข้าไปในหตูามที)กาํหนด  ระวัง…อย่าเอาหลอดหยดสอด

เข้าไปในรูหูเข้าไปในรูหู
5. เอียงหหูรือนอนตะแคงอยู่ในท่าเดมิ 3-5 นาท ีและอาจเอาสาํลีใส่

ในรูหไูว้เล็กน้อย เพื)อไม่ให้ยาไหลออกมา
6. ถ้าเป็นยานํ 6าแขวนตะกอน ให้เขย่าขวดก่อนใช้



ยาหยอดหู

คาํแนะนําอื)นๆ

� ถ้ายาหยอดหมูีอุณหภมูิตํ)ากว่าอุณหภมูิร่างกายมาก ให้กาํยาหยอดหู� ถ้ายาหยอดหมูีอุณหภมูิตํ)ากว่าอุณหภมูิร่างกายมาก ให้กาํยาหยอดหู
ไว้ประมาณ 2-3 นาท ีเพื)อปรับอุณหภมูิให้ใกล้เคียงกับร่างกายก่อน
หยด



ยาที)ใช้สาํหรับจมูก
ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

วธิีการใช้

1. กาํจัดนํ 6ามูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)1. กาํจัดนํ 6ามูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)

2. เขย่าขวดยา (ถ้าใช้ครั6งแรก ให้ปัQมลมออกก่อน จนได้ละอองฝอย) 
นั) งตัวตรงเอนศีรษะไปด้านหลังเลก็น้อย หุบปาก

3. เปิดฝาขวดยาออก แล้วสอดปลายที)พ่นยาเข้าไปในรูจมูก ใช้นิ 6วมือ
อีกข้างกดรูจมูกข้างที)เหลือ

4. สูดหายใจเข้าพร้อมกับกดที)พ่นยาเข้าจมูก การพ่นยาต้องให้ปลาย
หลอดพ่นชี 6ไปทางผนังด้านข้างจมูกให้มากที)สุด

5. กลั 6นหายใจ 2-3 นาที

6. พ่นยาในรูจมูกอีกข้างด้วยวธิีเดียวกัน

ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

วธิีการใช้

7. ถ้าต้องพ่นข้างละ 2 ครั6ง ควรพ่นข้างละ 1 ครั6งให้ครบทั 6ง 2 ข้าง7. ถ้าต้องพ่นข้างละ 2 ครั6ง ควรพ่นข้างละ 1 ครั6งให้ครบทั 6ง 2 ข้าง
ก่อน แล้วจงึเริ)มพ่นครั6งที) 2 ให้ครบทั 6ง 2 ข้าง

8. เชด็ทาํความสะอาดที)ปลายพ่น ปิดฝาเกบ็ให้เรียบร้อย

ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

คาํแนะนําอื)นๆ

�ยาพ่นบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถใช้บรรเทาอาการได้เป็นครั6ง�ยาพ่นบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถใช้บรรเทาอาการได้เป็นครั6ง
คราวเมื)อจาํเป็น

�ยาพ่นที)เป็นสเตียรอยด์ จะต้องใช้ยาสมํ)าเสมอตามแพทย์สั)ง

�การใช้ยาพ่นจมูก อาจทาํให้รู้สึกถงึรสขมของยาได้ เพราะช่องจมูก
กับลาํคอมีทางตดิต่อถงึกันกับลาํคอมีทางตดิต่อถงึกัน



การล้างจมูก

� การสวนล้างโพรงจมูกด้วยนํ 6าเกลือ เพื)อชะล้างนํ 6ามูก ทาํให้โพรงจมูก
ชุ่มชื 6น ช่วยลดอาการนํ 6ามูกไหลลงคอ จาม และอาการคัดจมูก ทาํให้ชุ่มชื 6น ช่วยลดอาการนํ 6ามูกไหลลงคอ จาม และอาการคัดจมูก ทาํให้
หายใจสะดวกขึ 6น

การล้างจมูก

วธิีการใช้สาํหรับผู้ใหญ่และเดก็โต

1. ล้างมือและกระบอกฉีดยา (syringe ขนาด 5-100 mL) ให้สะอาด1. ล้างมือและกระบอกฉีดยา (syringe ขนาด 5-100 mL) ให้สะอาด

2. เทนํ 6าเกลือ หรือดูดนํ 6าเกลือเข้ากระบอกฉีดยา

3. โน้มตัวเหนืออ่างล้างหน้า เอียงคอไปด้านหนึ)ง (หากล้างรูจมูก
ด้านซ้าย ให้เอียงคอไปทางขวา)  ก้มหน้าเล็กน้อย กลั 6นหายใจ
และอ้าปาก เพื)อไม่ให้สาํลักนํ 6าเกลือ

4. ฉีดนํ 6าเกลือเข้ารูจมูกด้านหนึ)งทลีะนิด นํ 6าเกลือจะไหลเข้าไปใน4. ฉีดนํ 6าเกลือเข้ารูจมูกด้านหนึ)งทลีะนิด นํ 6าเกลือจะไหลเข้าไปใน
โพรงจมูก และไหลออกจากจมูก ลงในอ่างล้างหน้า นํ 6าเกลือ
บางส่วน จะไหลออกทางรูจมูกอีกด้านหนึ)ง และบางส่วนอาจไหล
ออกทางปาก กใ็ห้บ้วนทิ 6ง และสั)งนํ 6ามูกที)ค้างอยู่ออกเบาๆ

การล้างจมูก

5. หลังจากนั6น เตมินํ 6าเกลือลงในกระบอกฉีดยา เพื)อล้างรูจมูกอีก
ข้างหนึ)ง แล้วเชด็จมูกเบาๆข้างหนึ)ง แล้วเชด็จมูกเบาๆ

คาํแนะนําอื)นๆ
� โซเดียมคลอไรด์ 0.9% w/v ชนิดปราศจากเชื 6อ
� ห้ามใช้นํ 6าเปล่า อาจทาํให้เกดิอาการสาํลักนํ 6า และโพรงจมูกรู้สึก

แสบ
�การฉีดนํ 6าเกลือเข้าจมูกแรงๆ อาจทาํให้โพรงจมูกเกดิการระคาย�การฉีดนํ 6าเกลือเข้าจมูกแรงๆ อาจทาํให้โพรงจมูกเกดิการระคาย

เคือง
�ควรล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูก และควรรอให้โพรงจมูกแห้งก่อน 

อย่างน้อย 3-5 นาที



ยาที)ใช้เหน็บ
ยาที)ใช้สาํหรับเหน็บ

� ยาเหน็บทวารหนัก (Rectal suppositories)

� ท้องผูก� ท้องผูก

� ริดสีดวงทวาร

� ยาเหน็บช่องคลอด (Vaginal suppositories)

� ตดิเชื 6อราในช่องคลอด



ยาเหน็บทวารหนัก

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. ถ้ายาเหน็บนิ)ม ให้แช่ยาในตู้เยน็ก่อน หรืออาจแช่ในนํ 6าเยน็กไ็ด้ 
เพื)อให้ยาแขง็ตัว จะสอดได้ง่ายขึ 6น

3. แกะเม็ดยาออกจากกระดาษห่อ

4. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ 6นจนหวัเข่า4. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ 6นจนหวัเข่า
ชิดหน้าอกให้มากที)สุด

ยาเหน็บทวารหนัก

วธิีการใช้

5. สอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนัก เอาด้านที)มีปลายแหลมกว่าเข้า5. สอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนัก เอาด้านที)มีปลายแหลมกว่าเข้า
ไปก่อน โดยใช้นิ 6วดันยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ พยายามสอด
ให้ลึกที)สุด เพื)อไม่ให้แท่งยาหลุดออกมา

6. นอนในท่าเดมิสักครู่หนึ)ง ประมาณ 15 นาที

ยาเหน็บทวารหนัก

คาํแนะนําอื)นๆ

�กรณีที)เป็นการเหน็บยาระบาย ควรนอนในท่าเดมิไม่ตํ)ากว่า 15-20 �กรณีที)เป็นการเหน็บยาระบาย ควรนอนในท่าเดมิไม่ตํ)ากว่า 15-20 
นาท ีจงึลุกไปถ่ายอุจจาระ แม้ว่าหลังจากสอดยา แล้วจะมีความรู้สกึ
อยากถ่าย กต็้องกลั 6นอุจจาระไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทนัทหีลังจาก
สอดยาจะทาํให้ยาหลุดออกมาจากทวารหนักก่อนที)จะออกฤทธิcได้
เตม็ที)เตม็ที)

�ควรเกบ็ยาในตู้เยน็ อุณหภมูิ 2-8 องศาเซลเซียส



ยาเหน็บช่องคลอด

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. แกะกระดาษที)ห่อยาออก แล้วจุ่มเมด็ยาในนํ 6าสะอาดพอให้ยาชื 6น 
(ประมาณ 1-2 วนิาที) เพื)อช่วยให้เม็ดยาลื)น ลดการระคายเคือง

3. นอนหงาย โดยชันหวัเข่าขึ 6นและแยกขาออก

4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที)สุดเท่าที)จะทาํได้ โดยใช้นิ 6วช่วยดันยา4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที)สุดเท่าที)จะทาํได้ โดยใช้นิ 6วช่วยดันยา
เข้าไป

5. นอนในท่าเดมิสักครู่ ไม่ตํ)ากว่า 15 นาที

ยาเหน็บช่องคลอด

คาํแนะนําอื)นๆ

�ควรเหน็บยาตดิต่อกันทุกวัน ตามคาํแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกร�ควรเหน็บยาตดิต่อกันทุกวัน ตามคาํแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกร

� ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจาํเดอืน

�ปกตมิักจะเหน็บยาก่อนนอน

�ควรใช้กระดาษชาํระซ้อนทบกันหลายๆ ชั 6นรองที)กางเกงในไว้ เพื)อ
รองรับส่วนของเมด็ยาที)จะไหลออกมารองรับส่วนของเมด็ยาที)จะไหลออกมา

� ไม่จาํเป็นต้องเกบ็ยาไว้ในตู้เยน็

�ควรงดการมีเพศสัมพนัธ์ขณะรักษา



ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เครื)องมือช่วยสอด

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. แกะยาออกจากกระดาษห่อ แล้วจุ่มยาในนํ 6าสะอาดพอชื 6น 
(ประมาณ 1-2 วนิาที)

3. ใส่เมด็ยาในเครื)องมือช่วยสอด โดยมีขั 6นตอนดังนี 6

      - ดงึก้านสูบของเครื)องมือออกจนสุด      - ดงึก้านสูบของเครื)องมือออกจนสุด

      - ใส่ยาในช่องใส่ยาที)ปลายของเครื)องมือ เมด็ยาจะตดิที)ช่องใส่ยา

ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เครื)องมือช่วยสอด

วธิีการใช้

4. นอนหงาย โดยชันหวัเข่าขึ 6นและแยกขาออก (ห้ามนั) งยองๆ)4. นอนหงาย โดยชันหวัเข่าขึ 6นและแยกขาออก (ห้ามนั) งยองๆ)

5. สอดยาเข้าในช่องคลอด โดยมีขั 6นตอนดงันี 6

      - จับตัวเครื)องมือสอดยาที)ใส่ยาแล้วด้วยนิ 6วหวัแม่มือและนิ 6วกลาง 
ส่วนนิ 6วชี 6ให้แตะอยู่ที)ปลายก้านสูบ

      - หนัปลายที)มียาเข้าไปช่องคลอด ค่อยๆ สอดเครื)องมือเข้าไป      - หนัปลายที)มียาเข้าไปช่องคลอด ค่อยๆ สอดเครื)องมือเข้าไป
เบาๆ เมื)อสอดเข้าไปลึกพอควรให้ใช้นิ 6วชี 6ดันก้านลูกสูบเพื)อไล่ตัวยา
ออกจากเครื)องมือ โดยยาจะตกอยู่ในช่องคลอด

      - เอาเครื)องมือออกจากช่องคลอด

ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เครื)องมือช่วยสอด

วธิีการใช้

6. นอนท่าเดมิสักครู่ ประมาณ 15 นาท ีเพื)อไม่ให้ยาไหลออกมาจาก6. นอนท่าเดมิสักครู่ ประมาณ 15 นาท ีเพื)อไม่ให้ยาไหลออกมาจาก
ช่องคลอด

7. หลังจากใช้เครื)องมือทุกครั6งต้องทาํความสะอาดเครื)องมือสอดยา
ด้วยนํ 6าอุ่นและสบู่ (ห้ามใช้นํ 6าเดอืด เพราะจะทาํให้เครื)องมือ
เสียหายได้) แล้วเชด็เครื)องมือให้แห้งเกบ็ไว้ใช้คราวต่อไปเสียหายได้) แล้วเชด็เครื)องมือให้แห้งเกบ็ไว้ใช้คราวต่อไป



ยาสวนทวารหนัก

วธิีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด1. ล้างมือให้สะอาด

2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อลื)นปลาย
หลอดสวนด้วยสารหล่อลื)น หรือหล่อลื)นปลายหลอดสวนด้วยการ
บีบนํ 6ายาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย

3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ 6นจนหวัเข่า3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึ 6นจนหวัเข่า
จรดกับหน้าอก

4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆ หมุนขวดยา
เข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ ขณะสอดควรให้หายใจเข้าลึกๆ จะทาํ
ให้สอดง่ายขึ 6น

ยาสวนทวารหนัก

วธิีการใช้

5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุนํ 6ายาอย่างช้าๆ จนนํ 6ายา5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุนํ 6ายาอย่างช้าๆ จนนํ 6ายา
หมด หรือตามปริมาณที)แพทย์สั)ง

6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วนิาที

7. ให้นอนในท่าเดมิประมาณ 15-30 นาท ีแม้จะมีความรู้สกึอยากถ่าย 
กก็ลั 6นไว้ก่อน (ควรกลั 6นไว้นานที)สุดเท่าที)จะทาํได้) หากลุกไปถ่ายกก็ลั 6นไว้ก่อน (ควรกลั 6นไว้นานที)สุดเท่าที)จะทาํได้) หากลุกไปถ่าย
ทนัทหีลังจากสวนยา จะทาํให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที)จะออก
ฤทธิcได้เตม็ที)



อื)นๆ

ยานํ 6าเชื)อมชนิดผงแห้ง

� ยาฆ่าเชื 6อ : ถ้าได้รับมากกว่า 1 ขวด ควรรอให้ยาขวดแรกหมดก่อน � ยาฆ่าเชื 6อ : ถ้าได้รับมากกว่า 1 ขวด ควรรอให้ยาขวดแรกหมดก่อน 
จงึผสมขวดที) 2

อื)นๆ

ยานํ 6าเชื)อมชนิดผงแห้ง

วธิีการใช้วธิีการใช้

1. เคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับตัวกัน

2. ใช้นํ 6าสุกหรือนํ 6าสะอาดที)เยน็ ห้ามใช้นํ 6าร้อนหรือนํ 6าอุ่น

3. เตมินํ 6าครั6งแรก ประมาณ 1/2 - 2/3 ของขีดที)กาํหนด หรือพอท่วม
ผงยาผงยา

4. เขย่าให้ยากระจายตัวทั)ว ไม่มีก้อนแขง็

5. เปิดฝาขวดยา เตมินํ 6าปรับระดับให้พอดีขีดที)กาํหนดไว้บนขวด

6. ปิดฝาขวด และเขย่าขวดจนยากระจายตัวดี



อื)นๆ

ยานํ 6าเชื)อมชนิดผงแห้ง

คาํแนะนําอื)นๆคาํแนะนําอื)นๆ

� เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั6ง

� ตวงยาโดยใช้ช้อนตวงยา (เช่น 1 ช้อนชา = 5 mL) หรือใช้กระบอก
ฉีดยาดดูยาออกจากขวด และรับประทานยาตดิต่อกันทุกวันตามที)
แพทย์สั)งแพทย์สั)ง

� หลังผสมนํ 6าแล้ว เกบ็ที)อุณหภมูิห้อง (ไม่ให้ถูกแสงแดดหรือความ
ร้อน) ได้ 7 วัน ถ้าเกบ็ในตู้เยน็ช่องธรรมดาได้นาน 2 สัปดาห์

อื)นๆ

ผงนํ 6าตาลเกลือแร่

� ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่จากการออกกาํลังกาย� ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่จากการออกกาํลังกาย

� ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่จากอาการท้องเสีย

อื)นๆ

ผงนํ 6าตาลเกลือแร่

วธิีการใช้วธิีการใช้

1. ใช้นํ 6าสุกหรือนํ 6าสะอาดที)เยน็ ห้ามใช้นํ 6าร้อนหรือนํ 6าอุ่น

2. ละลายผงนํ 6าตาลเกลือแร่ 1 ซองเล็ก ด้วยนํ 6าปริมาตร 150 mL หรือ 
1 ซองใหญ่ ด้วยนํ 6าปริมาตร 750 mL

3. คนให้ละลายจนหมด3. คนให้ละลายจนหมด

4. หลังผสมนํ 6าแล้วควรดื)มภายใน 24 ชั)วโมง ถ้าเหลือควรเททิ 6ง 
เพราะอาจเกดิบูดเสียได้

QUESTIONS ?QUESTIONS ?

ตดิต่อสอบถามและ download เอกสาร
ประกอบการเรียน (กลุ่ม 1, 2, 3)ประกอบการเรียน (กลุ่ม 1, 2, 3)

Drug in Daily Life คณะเภสัชศาสตร์

http://www.facebook.com/DrugInDailyLife


