
DRUG IN DAILY LIFE
ปีการศึกษา 3/2557

หลักการใช้ยาเทคนิคพเิศษ



วัตถุประสงค์การเรียน

 ทราบและเข้าใจค าแนะน าในการใช้ยาเทคนิคพเิศษ

 สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด



เนือ้หาการเรียน

 ยาที่ใช้ส าหรับตา

 ยาที่ใช้ส าหรับหู

 ยาที่ใช้ส าหรับจมูก

 ยาที่ใช้เหน็บ

 อื่นๆ



ยาที่ใช้ส าหรับตา



ยาที่ใช้ส าหรับตา

 ระคายเคือง แพ้

 ตดิเชือ้โรค

 ตาแห้ง

 โรคที่เกี่ยวกับตา เช่น ต้อกระจก ต้อหนิ เป็นต้น



ยาหยอดตา

 ชนิดที่เป็นน า้ใส

 ชนิดที่เป็นน า้แขวนตะกอน

 ยาหยอดตา 1 หยด มีปริมาตร 50 ไมโครลิตร (ขึน้กับความหนืดและ
ขนาดของหลอดยา)





ยาหยอดตา

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. เปิดเกลียวจุกของขวดยา โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึน้

3. นอนหรือน่ังเงยหน้าขึน้ให้ศีรษะเอนไปทางด้านหลัง

4. ให้ใช้มือข้างหน่ึงจับขวดยา และใช้มืออีกข้างค่อยๆ ดงึเปลือกตา
ล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึน้ข้างบน

5. หยอดยาตามจ านวนที่แพทย์ส่ังลงตรงกระพุ้ง ด้านในของเปลือกตา
ล่าง

ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดหยดถูกตา มือ หรือส่ิงใดๆ



ยาหยอดตา

วิธีการใช้

6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง ปิดตาเบาๆ ใช้กระดาษช าระ
ซับน า้ยาส่วนเกินออก หลับตาอย่างน้อย 2 นาที

7. หากต้องใช้ยามากกว่า 1 หยด ให้หยดครัง้แรก 1 หยดก่อน ท าจน
ครบขัน้ตอน และเร่ิมขัน้ตอนใหม่เพื่อหยดอกี 1 หยด แต่ละหยด
ห่างกันประมาณ 1-5 นาที

8. ปิดฝาขวดยาให้สนิท

9. กรณี หยอดตาทัง้ 2 ข้าง ควรหยอดตาข้างหน่ึงแล้วเว้นอย่างน้อย 
5 นาท ีจงึหยอดตาอีกข้างหน่ึง





ยาหยอดตา

ค าแนะน าอื่นๆ

 ถ้าต้องการใช้ยาหยอดตา 2 ชนิดขึน้ไป ควรเว้นระยะห่างในการ
หยอดยาแต่ละชนิดประมาณ 5-10 นาที

 ห้ามใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อ่ืน เพราะอาจท าให้ตดิโรคได้

อาจท าให้ตาพร่า แสบตา หรือเคืองตาหลังจากหยอดตาได้ จงึไม่
ควรขับรถหรือต้องท างานที่เส่ียงต่ออันตราย

 ห้ามล้างหลอดหยด

 ถ้าลืมหยอดตา ให้หยอดตาทันทีที่นึกขึน้ได้ แต่ถ้าจวนจะถึงเวลาที่
จะหยอดตาครัง้ต่อไปให้รอหยอดตาครัง้ต่อไปได้เลย



ยาหยอดตา

ค าแนะน าอื่นๆ

 ถ้ายาหยอดตาเป็นชนิดยาน า้แขวนตะกอน จะต้องเขย่าขวดก่อนใช้

ยาหยอดตาขวดที่เปิดใช้แล้ว ห้ามใช้เกิน 1 เดือน ถ้ามียาเหลือควร
ทิง้ไป

ยาหยอดตาบางชนิดควรเก็บในตู้เยน็ จงึควรอ่านฉลากให้เข้าใจ

ยาหยอดตาบางชนิด จะท าให้รู้สึกขมได้ เพราะตาและปากมีทาง
ตดิต่อถงึกันได้

 ผู้ใช้เลนส์สัมผัส ควรถอดออกก่อนหยอดตา



ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

 ยาหยอดตาในรูปแบบปราศจากสารกันเสีย

 เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ให้หมดในระยะเวลาสัน้ๆ ซึ่งปริมาตรในแต่
ละยี่ห้อไม่เท่ากัน

 อาการตาแห้ง แสบตา

 แผลที่ผิวกระจกตา



ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. หยบิแผงหลอดยาออกมาจากกล่องแล้วฉีกหลอดยาออกมาเพียง
หน่ึงหลอด

3. บดิบริเวณปลายหลอดให้ขาดออกจากกัน อย่าเพิ่งทิง้จุกพลาสตกิ

4. บีบยาออกจากหลอดยา ครัง้ละ 1-2 หยดลงในเปลือกตาล่าง ตาม
ความต้องการหรือตามแพทย์ส่ัง ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดหยด
ถูกตา มือ หรือส่ิงใดๆ

5. น าจุกพลาสตกิปิดหลอดยาที่เหลือ



ยาหยอดตาแบบกระเปาะ

ค าแนะน าอื่นๆ

ควรใช้ทนัทเีม่ือเปิด

ยาส่วนที่เหลือในหลอดสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกภายใน 1 วัน โดยไม่
จ าเป็นต้องเก็บในตู้เยน็

 ในกรณีผู้ใช้เลนส์สัมผัส ให้หยดยาลงบนผิวเลนส์สัมผัสได้เลย



ยาขีผ้ึง้ป้ายตา

วิธีการใช้
1. ล้างมือให้สะอาด
2. เปิดจุกหลอดยาไว้ โดยวางให้ฝาหลอดหงายขึน้
3. นอนหรือน่ังเงยหน้าขึน้
4. ใช้มือข้างหน่ึงค่อยๆ ดงึเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และ

เหลือบตาขึน้ข้างบน
5. ให้ใช้มืออีกข้างหน่ึงจับหลอดขีผ้ึง้ป้ายตา และบีบขีผ้ึง้ขนาดยาว

ประมาณ 1 เซนตเิมตร หรือประมาณ ½ นิว้ ลงในด้านในกระพุ้ง
ของเปลือกตาล่าง โดยเร่ิมป้ายยาจากหวัตาไปประมาณคร่ึงตา
ระวัง….อย่าให้ปลายหลอดขีผึ้ง้ถูกตาหรือส่ิงใดๆ



ยาขีผ้ึง้ป้ายตา

วิธีการใช้
6. ปล่อยมือจากการดงึเปลือกตาล่าง
7. ค่อยๆ หลับตาและกลอกลูกตาไปมาทุกทศิทางขณะที่ยังหลับตา

อยู่สักครู่
8. ปิดฝาจุกหลอดยาให้สนิท
9. ถ้าต้องการใช้ยาขีผ้ึง้ป้ายตา 2 ชนิดขึน้ไป ควรเว้นระยะห่างในการ

ป้ายยาแต่ละชนิดประมาณ 10 นาที
* ถ้ายาอีกชนิดเป็นยาหยอดตาให้หยอดยาก่อนและรอ

ประมาณ 10 นาท ีจงึใช้ยาขีผ้ึง้ป้ายตา







ยาล้างตา

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. รินน า้ยาล้างตาลงในถ้วยที่สะอาดและมีขนาดพอเหมาะกับลูกตา 
โดยใช้ในปริมาณที่เพียงพอให้ลูกตาจุ่มได้

3. ยกถ้วยล้างตาจ่อเข้าที่เบ้าตาตามรูปถ้วย

4. ลืมตาไว้เพื่อให้น า้ยาแทรกซมึไปทั่วลูกตา กรอกตาไปทางซ้ายและ
ขวา ประมาณ 1-2 นาที

5. ต้องเปล่ียนน า้ยาเม่ือต้องการล้างตาอีกข้าง

6. เม่ือล้างตาเสร็จแล้ว ควรท าความสะอาดถ้วยล้างตา



ยาล้างตา

ค าแนะน าอื่นๆ

ยาล้างตาที่เปิดใช้แล้ว เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์

การใช้ยาล้างตา ไม่ควรใช้เป็นประจ า ควรใช้กรณีที่มีสิ่งแปลกปลอม 
ปลิวเข้าตา แล้วน า้ตาไม่สามารถล้างออกไปได้

กรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เม่ือใช้ยาล้างตาแล้วไม่ดีขึน้ ให้ผู้ป่วย
หลับตาแล้วปิดตาด้วยผ้าก๊อซ เพื่อป้องกันไม่ให้กระพริบตาหรือ
เคล่ือนไหวลูกตา แล้วรีบไปพบแพทย์





ยาที่ใช้ส าหรับหู



ยาหยอดหู

วิธีการใช้
1. ล้างมือให้สะอาด
2. ท าความสะอาดหดู้วยผ้าชุบน า้และเช็ดหใูห้แห้ง
3. เอียงศีรษะ หรือนอนตะแคงให้หขู้างที่จะหยอดยาอยู่ด้านบน และ

ดงึใบหเูพื่อให้รูหเูปิดออก
4. หยอดยาเข้าไปในหตูามที่ก าหนด  ระวัง…อย่าเอาหลอดหยดสอด

เข้าไปในรูหู
5. เอียงหหูรือนอนตะแคงอยู่ในท่าเดมิ 3-5 นาท ีและอาจเอาส าลีใส่

ในรูหไูว้เล็กน้อย เพื่อไม่ให้ยาไหลออกมา
6. ถ้าเป็นยาน า้แขวนตะกอน ให้เขย่าขวดก่อนใช้



ยาหยอดหู

ค าแนะน าอื่นๆ

 ถ้ายาหยอดหมีูอุณหภมิูต ่ากว่าอุณหภมิูร่างกายมาก ให้ก ายาหยอดหู
ไว้ประมาณ 2-3 นาท ีเพื่อปรับอุณหภมิูให้ใกล้เคียงกับร่างกายก่อน
หยด









ยาที่ใช้ส าหรับจมูก



ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

วิธีการใช้

1. ก าจัดน า้มูกออกจากจมูกให้หมด (ถ้ามี)

2. เขย่าขวดยา (ถ้าใช้ครัง้แรก ให้ป๊ัมลมออกก่อน จนได้ละอองฝอย) 
น่ังตัวตรงเอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อย หุบปาก

3. เปิดฝาขวดยาออก แล้วสอดปลายที่พ่นยาเข้าไปในรูจมูก ใช้นิว้มือ
อีกข้างกดรูจมูกข้างที่เหลือ

4. สูดหายใจเข้าพร้อมกับกดที่พ่นยาเข้าจมูก การพ่นยาต้องให้ปลาย
หลอดพ่นชีไ้ปทางผนังด้านข้างจมูกให้มากที่สุด

5. กลัน้หายใจ 2-3 นาที

6. พ่นยาในรูจมูกอีกข้างด้วยวิธีเดยีวกัน



ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

วิธีการใช้

7. ถ้าต้องพ่นข้างละ 2 ครัง้ ควรพ่นข้างละ 1 ครัง้ให้ครบทัง้ 2 ข้าง
ก่อน แล้วจงึเร่ิมพ่นครัง้ที่ 2 ให้ครบทัง้ 2 ข้าง

8. เช็ดท าความสะอาดที่ปลายพ่น ปิดฝาเก็บให้เรียบร้อย



ยาพ่นจมูก (Nasal spray)

ค าแนะน าอื่นๆ

ยาพ่นบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถใช้บรรเทาอาการได้เป็นครัง้
คราวเมื่อจ าเป็น

ยาพ่นที่เป็นสเตยีรอยด์ จะต้องใช้ยาสม ่าเสมอตามแพทย์ส่ัง

การใช้ยาพ่นจมูก อาจท าให้รู้สึกถงึรสขมของยาได้ เพราะช่องจมูก
กับล าคอมีทางตดิต่อถึงกัน





การล้างจมูก

 การสวนล้างโพรงจมูกด้วยน า้เกลือ เพื่อชะล้างน า้มูก ท าให้โพรงจมูก
ชุ่มชืน้ ช่วยลดอาการน า้มูกไหลลงคอ จาม และอาการคัดจมูก ท าให้
หายใจสะดวกขึน้



การล้างจมูก

วิธีการใช้ส าหรับผู้ใหญ่และเดก็โต

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

2. เทน า้เกลือ หรือดดูน า้เกลือเข้ากระบอกฉีดยา

3. โน้มตัวเหนืออ่างล้างหน้า เอียงคอไปด้านหน่ึง (หากล้างรูจมูก
ด้านซ้าย ให้เอียงคอไปทางขวา)  ก้มหน้าเล็กน้อย กลัน้หายใจ
และอ้าปาก เพื่อไม่ให้ส าลักน า้เกลือ

4. ฉีดน า้เกลือเข้ารูจมูกด้านหน่ึงทลีะนิด น า้เกลือจะไหลเข้าไปใน
โพรงจมูก และไหลออกจากจมูก ลงในอ่างล้างหน้า น า้เกลือ
บางส่วน จะไหลออกทางรูจมูกอีกด้านหน่ึง และบางส่วนอาจไหล
ออกทางปาก ก็ให้บ้วนทิง้ และส่ังน า้มูกที่ค้างอยู่ออกเบาๆ



การล้างจมูก

5. หลังจากนัน้ เตมิน า้เกลือลงในกระบอกฉีดยา เพื่อล้างรูจมูกอีก
ข้างหน่ึง แล้วเช็ดจมูกเบาๆ

ค าแนะน าอื่นๆ
 โซเดียมคลอไรด์ 0.9% w/v ชนิดปราศจากเชือ้
 ห้ามใช้น า้เปล่า อาจท าให้เกิดอาการส าลักน า้ และโพรงจมูกรู้สึก
แสบ

การฉีดน า้เกลือเข้าจมูกแรงๆ อาจท าให้โพรงจมูกเกิดการระคาย
เคือง

ควรล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูก และควรรอให้โพรงจมูกแห้งก่อน 
อย่างน้อย 3-5 นาที







ยาที่ใช้เหน็บ



ยาที่ใช้ส าหรับเหน็บ

 ยาเหน็บทวารหนัก (Rectal suppositories)

 ท้องผูก

 ริดสีดวงทวาร

 ยาเหน็บช่องคลอด (Vaginal suppositories)

 ตดิเชือ้ราในช่องคลอด



ยาเหน็บทวารหนัก

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. ถ้ายาเหน็บน่ิม ให้แช่ยาในตู้เยน็ก่อน หรืออาจแช่ในน า้เยน็ก็ได้ 
เพื่อให้ยาแข็งตวั จะสอดได้ง่ายขึน้

3. แกะเม็ดยาออกจากกระดาษห่อ

4. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึน้จนหวัเข่า
ชิดหน้าอกให้มากที่สุด



ยาเหน็บทวารหนัก

วิธีการใช้

5. สอดยาเหน็บเข้าไปในทวารหนัก เอาด้านที่มีปลายแหลมกว่าเข้า
ไปก่อน โดยใช้นิว้ดนัยาเข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ พยายามสอด
ให้ลึกที่สุด เพื่อไม่ให้แท่งยาหลุดออกมา

6. นอนในท่าเดมิสักครู่หน่ึง ประมาณ 15 นาที



ยาเหน็บทวารหนัก

ค าแนะน าอื่นๆ

กรณีที่เป็นการเหน็บยาระบาย ควรนอนในท่าเดมิไม่ต ่ากว่า 15-20 
นาท ีจงึลุกไปถ่ายอุจจาระ แม้ว่าหลังจากสอดยา แล้วจะมีความรู้สึก
อยากถ่าย ก็ต้องกลัน้อุจจาระไว้ก่อน หากลุกไปถ่ายทนัทีหลังจาก
สอดยาจะท าให้ยาหลุดออกมาจากทวารหนักก่อนที่จะออกฤทธ์ิได้
เตม็ที่

ควรเก็บยาในตู้เยน็ อุณหภมิู 2-8 องศาเซลเซียส







ยาเหน็บช่องคลอด

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. แกะกระดาษที่ห่อยาออก แล้วจุ่มเม็ดยาในน า้สะอาดพอให้ยาชืน้ 
(ประมาณ 1-2 วินาท)ี เพื่อช่วยให้เม็ดยาล่ืน ลดการระคายเคือง

3. นอนหงาย โดยชันหวัเข่าขึน้และแยกขาออก

4. สอดยาเข้าช่องคลอดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยใช้นิว้ช่วยดนัยา
เข้าไป

5. นอนในท่าเดมิสักครู่ ไม่ต ่ากว่า 15 นาที





ยาเหน็บช่องคลอด

ค าแนะน าอื่นๆ

ควรเหน็บยาตดิต่อกันทุกวัน ตามค าแนะน าของแพทย์หรือเภสัชกร

 ไม่ควรใช้ยาเหน็บช่องคลอดขณะมีประจ าเดอืน

ปกตมัิกจะเหน็บยาก่อนนอน

ควรใช้กระดาษช าระซ้อนทบกันหลายๆ ชัน้รองที่กางเกงในไว้ เพื่อ
รองรับส่วนของเม็ดยาที่จะไหลออกมา

 ไม่จ าเป็นต้องเก็บยาไว้ในตู้เยน็

ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา





ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เคร่ืองมือช่วยสอด

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. แกะยาออกจากกระดาษห่อ แล้วจุ่มยาในน า้สะอาดพอชืน้ 
(ประมาณ 1-2 วินาท)ี

3. ใส่เม็ดยาในเคร่ืองมือช่วยสอด โดยมีขัน้ตอนดังนี ้

- ดงึก้านสูบของเคร่ืองมือออกจนสุด

- ใส่ยาในช่องใส่ยาที่ปลายของเคร่ืองมือ เม็ดยาจะตดิที่ช่องใส่ยา



ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เคร่ืองมือช่วยสอด

วิธีการใช้

4. นอนหงาย โดยชันหวัเข่าขึน้และแยกขาออก (ห้ามน่ังยองๆ)

5. สอดยาเข้าในช่องคลอด โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

- จับตวัเคร่ืองมือสอดยาที่ใส่ยาแล้วด้วยนิว้หวัแม่มือและนิว้กลาง 
ส่วนนิว้ชีใ้ห้แตะอยู่ที่ปลายก้านสูบ

- หนัปลายที่มียาเข้าไปช่องคลอด ค่อยๆ สอดเคร่ืองมือเข้าไป
เบาๆ เม่ือสอดเข้าไปลึกพอควรให้ใช้นิว้ชีด้นัก้านลูกสูบเพื่อไล่ตัวยา
ออกจากเคร่ืองมือ โดยยาจะตกอยู่ในช่องคลอด

- เอาเคร่ืองมือออกจากช่องคลอด



ยาเหน็บช่องคลอดโดยใช้เคร่ืองมือช่วยสอด

วิธีการใช้

6. นอนท่าเดมิสักครู่ ประมาณ 15 นาท ีเพื่อไม่ให้ยาไหลออกมาจาก
ช่องคลอด

7. หลังจากใช้เคร่ืองมือทุกครัง้ต้องท าความสะอาดเคร่ืองมือสอดยา
ด้วยน า้อุ่นและสบู่ (ห้ามใช้น า้เดอืด เพราะจะท าให้เคร่ืองมือ
เสียหายได้) แล้วเช็ดเคร่ืองมือให้แห้งเก็บไว้ใช้คราวต่อไป







ยาสวนทวารหนัก

วิธีการใช้

1. ล้างมือให้สะอาด

2. ถ้ามีฝาปิดหลอดสวนให้เอาฝาปิดออกก่อน และหล่อล่ืนปลาย
หลอดสวนด้วยสารหล่อล่ืน หรือหล่อล่ืนปลายหลอดสวนด้วยการ
บีบน า้ยาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กน้อย

3. นอนตะแคง โดยให้ขาล่างเหยียดตรง และงอขาบนขึน้จนหวัเข่า
จรดกับหน้าอก

4. สอดปลายหลอดสวนเข้าไปในทวารหนัก โดยค่อยๆ หมุนขวดยา
เข้าไปอย่างช้าๆ และเบาๆ ขณะสอดควรให้หายใจเข้าลึกๆ จะท า
ให้สอดง่ายขึน้



ยาสวนทวารหนัก

วิธีการใช้

5. ค่อยๆ บีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุน า้ยาอย่างช้าๆ จนน า้ยา
หมด หรือตามปริมาณที่แพทย์ส่ัง

6. พยายามขมิบทวารหนักไว้ 2-3 วินาที

7. ให้นอนในท่าเดมิประมาณ 15-30 นาท ีแม้จะมีความรู้สึกอยากถ่าย 
ก็กลัน้ไว้ก่อน (ควรกลัน้ไว้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้) หากลุกไปถ่าย
ทนัทหีลังจากสวนยา จะท าให้ยาออกจากทวารหนักก่อนที่จะออก
ฤทธ์ิได้เตม็ที่





อ่ืนๆ

ยาน า้เชื่อมชนิดผงแห้ง

 ยาฆ่าเชือ้ : ถ้าได้รับมากกว่า 1 ขวด ควรรอให้ยาขวดแรกหมดก่อน 
จงึผสมขวดที่ 2



อ่ืนๆ

ยาน า้เชื่อมชนิดผงแห้ง

วิธีการใช้

1. เคาะผงยาในขวดให้ร่วน ไม่จับตัวกัน

2. ใช้น า้สุกหรือน า้สะอาดที่เยน็ ห้ามใช้น า้ร้อนหรือน า้อุ่น

3. เตมิน า้ครัง้แรก ประมาณ 1/2 - 2/3 ของขีดที่ก าหนด หรือพอท่วม
ผงยา

4. เขย่าให้ยากระจายตวัทั่ว ไม่มีก้อนแข็ง

5. เปิดฝาขวดยา เตมิน า้ปรับระดับให้พอดขีีดที่ก าหนดไว้บนขวด

6. ปิดฝาขวด และเขย่าขวดจนยากระจายตวัดี





อ่ืนๆ

ยาน า้เชื่อมชนิดผงแห้ง

ค าแนะน าอื่นๆ

 เขย่าขวดก่อนรินยาทุกครัง้

 ตวงยาโดยใช้ช้อนตวงยา (เช่น 1 ช้อนชา = 5 mL) หรือใช้กระบอก
ฉีดยาดดูยาออกจากขวด และรับประทานยาตดิต่อกันทุกวันตามที่
แพทย์ส่ัง

 หลังผสมน า้แล้ว เก็บที่อุณหภมิูห้อง (ไม่ให้ถูกแสงแดดหรือความ
ร้อน) ได้ 7 วัน ถ้าเก็บในตู้เยน็ช่องธรรมดาได้นาน 2 สัปดาห์



อ่ืนๆ

ผงน า้ตาลเกลือแร่

 ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่จากการออกก าลังกาย

 ทดแทนการสูญเสียเกลือแร่จากอาการท้องเสีย



อ่ืนๆ

ผงน า้ตาลเกลือแร่

วิธีการใช้

1. ใช้น า้สุกหรือน า้สะอาดที่เยน็ ห้ามใช้น า้ร้อนหรือน า้อุ่น

2. ละลายผงน า้ตาลเกลือแร่ 1 ซองเล็ก ด้วยน า้ปริมาตร 150 mL หรือ 
1 ซองใหญ่ ด้วยน า้ปริมาตร 750 mL

3. คนให้ละลายจนหมด

4. หลังผสมน า้แล้วควรดื่มภายใน 24 ช่ัวโมง ถ้าเหลือควรเททิง้ 
เพราะอาจเกิดบูดเสียได้



QUESTIONS ?

ตดิต่อสอบถามที่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


