คูมือการใหคําแนะนําการใชยาเทคนิคพิเศษ
1.การเตรียมยาฉีดและการฉีดยาอินซูลิน
ขัน้ ตอนในการฉีดอินซูลิน

1. ลางมือใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง กอนการฉีดยาอินซูลินทุกครั้ง

2. คลึงขวดยาอินซูลินไปมาในฝามือทั้งสองขาง กรณีใชยาชนิดขุนเพื่อใหยาผสม
เปนเนื้อเดียวกัน อยาเขยาขวดยาอินซูลิน เนื่องจากทําใหเกิดฟองอากาศและ
อินซูลินเกาะติดบริเวณจุกยางของขวด (ชนิดใสไมตองคลึง)

3. ใชสําลีชุบแอลกอฮอล เช็ดจุกยางของขวดยาอินซูลิน

4. ดูดลมเขามาในหลอดฉีดยาใหมี จํานวนเทากับปริมาณยาที่จะตองใช

5. แทงเข็มฉีดยาใหผานเขาไปขวดยาแลว ดันอากาศเขาไปในขวด
การใสลมในขวดนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิด สูญญากาศในขวดอินซูลิน
ซึ่งอาจทําใหมีแรงดึงดูดใหยาที่ดูดไว แลวถูกดึงกลับไปในขวด

6. ควํ่าขวดยาลงแลวคอยๆดูดยาอินซูลิน
เขาหลอดฉีดยาในปริมาณที่ตองการ

7.ตรวจดูวามีฟองอากาศอยูหรือไม ถาหากมีฟองอากาศขนาดใหญ อาจทําใหมีผลตอ
ขนาดอินซูลิน ใหฉีดยาเขาไปในขวดใหม แลวดูดกลับเขามาชาๆ จนไดปริมาณที่
ตองการ อยางไรก็ตามฟองอากาศเล็กนอย ไมมีอันตรายในการฉีด
8.ตรวจดูขนาดของอินซูลินใหแนใจอีกครั้ง

กรณีที่ฉีดยาผสมสองชนิดคือ ชนิดออกฤทธิ์สั้น (นํ้าใส) และชนิดออกฤทธิ์ยาว (นํ้าขุน)

1.

1.ใชสําลีชุบแอลกอฮอลเช็ดจุกยางของขวดอินซูลินทั้งสองขวด

2.

2.ดูดลมเขามาในหลอดฉีดยาใหมีจํานวนเทากับปริมาณยานํ้าขุนที่จะตองการ
แลวฉีดลมเขาไปในขวดอินซูลินชนิดขุน อยาเพิ่งดูดยา

3.

3.ดูดลมเขามาในหลอดฉีดยานํ้าใสใหมีจํานวนเทากับปริมาณยานํ้าใสที่จะตองการ
แลวฉีดลมเขาไปในขวดอินซูลินเขาหลอดฉีดยาในปริมาณที่ตองการ

4.ดูดอินซูลินนํ้าใสออกมาเทากับปริมาณที่ตองการ

5. กลับมาดูดอินซูลินชนิดนํ้าขุนที่ตองการ แลวนําไปฉีดทันที

***ระวัง ถาโดยอุบัติเหตุดูดอินซูลินนํ้าขุนมากกวาปกติ หามดันยากลับเขาไปในขวด
แต ใหทิ้งอินซูลินและเริ่มดูดยาทั้งสองชนิดใหม

หลังจากไดบรรจุยาอินซูลินในหลอดฉีดยาแลว ควรรอใหอุณหภูมิของอินซูลินเทากับอุณหภูมิหองกอน
การฉีดยาเขาไปในบริเวณที่ตองการควรปฎิบัติดังนี้
1
1.

1.ใชสําลีชุบแอลกอฮอลทําความสะอาดผิวหนัง บริเวณที่ฉีดยา

2.ใชมือขางหนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยกใหสูงขึ้นเปนลําแลวแทงเข็มฉีดยาเขาไป
ใหตรงให ตั้งฉากกับผิวเขาชั้นใตผิวหนังใหมิดเข็ม

3.กดลูกสูบดันยาลงไปใหสุดจนหมด

4.ถอนเข็มฉีดยาออก ใชสําลีกดตําแหนงที่ฉีดยาไวชั่วขณะ ถามีเลือดออกหรือรูสึกปวด
หรือมีนํ้าใสไหลออกมา ไมควรคลึงหรือนวดบริเวณที่ฉีดยา เพราะอาจทําใหการ
ดูดซึมเร็วขึ้นกวาปกติได
***เข็มฉีดยาใชแลวทิ้ง หรือเก็บไวใชไดอีก 2-3 วัน โดยสวมปลอก นําไปไวในตูเย็น และนํา
มาใชไดอีก (อยานําเข็มไปลาง หรือเช็ด)

การฉีดอินซูลินโดยใชปากกา
1. หมุนปากกา เพื่อถอดสวนใสหลอดอินซูลินออก
ใสหลอดอินซูลินขนาด 3 มล.เขาไปในสวนบรรจุหลอดอินซูลิน

2. เช็ดบริเวณจุกยางหลอดอินซูลินดวยแอลกอฮอล
3. ใสเข็มของปากกาเขาไปที่ปลายหลอดอินซูลิน

4. หมุนตัวเลขใหเทากับขนาดยาที่ฉีด
เขยาปากกา โดยแกวง ไปมา
ประมาณ 10 ครั้ง

5. ใชมือดึงผิวหนังบริเวณที่ฉีดยาใหสูงขึ้นเปนลํา

6. แทงเข็มฉีดยาตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่ฉีดจนมิดเข็ม
เดินยาโดยกดปุมที่ฉีดยาจนหมดมีวิธีลดอาการปวดจากการฉีดยาคือ
ฉีดอินซูลินขณะที่ยาอยูในอุณหภูมิหอง ไลฟองอากาศออกใหหมดกอนฉีด
รอใหแอลกอฮอลที่ทาผิวหนังระเหยใหหมดกอนฉีด ผอนคลายกลามเนื้อตรง
บริเวณที่ฉีดยา แทงเข็มผานชั้นผิวหนังเร็วๆ อยาเปลี่ยนมุมขณะแทง
หรือถอนเข็มออก เปลี่ยนเข็มเมื่อทื่อ
7.หลังจากจบขั้นตอนการฉีดอินซูลินแลว ใหสวมปลอกนอกหัวเข็ม
แลวบิดหัวเข็มทิ้งลงในถังที่ปลอดภัย

2.การรับประทาน ยา Fosamax ในการรักษาโรคกระดูกพรุน
เพื่อชวยใหผูปวยไดรับประโยชนสูงสุดจากการรับประทานยา Fosamax สิ่งที่ผูปวยควรปฎิบัติ คือ
• หลังจากตื่นนอนในตอนเชา ผูปวยควรไดรับประทานยา Fosamax รวมกับนํ้าเปลา 1 แกวเต็ม กอนอาหารเชา ,
เครื่องดื่ม หรือยาใดๆ เปนเวลาอยางนอย 30 นาที เพื่อใหยาดูดซึมโดยสมบูรณ
ผูปวยไมควรรับประทานยานี้รวมกับ ชา , กาแฟ , นม หรือเครื่องดื่มใดๆ ยกเวนนํ้าเปลา
• ไมควรเคี้ยว และไมควรรับประทานยากอนนอนหรือขณะนอนอยู เนื่องจากอาจทําใหเกิดผลขางเคียงตอหลอด
อาหารเพิ่มขึ้นได
• ไมควรลมตัวลงนอนราบ หลังจากรับประทานยาแลวอยางนอย 30 นาที หากตองการ ลมตัวลงนอนหลังจากรับ
ประทานยาไปแลว 30 นาที ควรรับประทานอาหารกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดการขยอนยา
• ถาเกิดอาการโรคหลอดอาหารขึ้น ไดแก กลืนอาหารลําบาก หรือกลืนเจ็บ จุกเสียดบริเวณลิ้นป ปวดบริเวณกระดูก
สันอก ควรหยุดยาหรือรีบปรึกษาแพทย
• ผูปวยควรรับประทานยาอยางตอเนื่องตามคําแนะนําของแพทย

3.การใชฮอรโมนทดแทนในภาวะหมดประจําเดือน ( Hormone Replacement Therapy )
ชนิดรับประทาน
Cyclo-Progynova
เปนยาที่ใชสําหรับรักษาอาการที่เกิดขึ้นกอนหรือหลังหมดประจําเดือนแลว (กลุม
อาการเมื่อสตรียางเขาวัยหมดประจําเดือน )
กอนเริ่มใชยา Cyclo-Progynova ควรตรวจรางกายทั่วไป ตลอดจนตรวจภายใน
(รวมถึงการตรวจเตานมและตรวจหาเซลมะเร็งปากมดลูก ) และทดสอบวาไมมีการ
ตั้งครรภ
• เพื่อความปลอดภัย ควรไดรับการตรวจติดตามทุกๆ 6 เดือน
• ในซองบรรจุยา มีแผงกระดาษวงกลมที่บอกวันที่ในแตละสัปดาห นําแผงวงกลมนี้ไปติดบนแผงยาดานสีขาว โดยให
วันที่เริ่มรับประทานยาตรงกับชองสีแดงที่มีคําวา “ Start ” ตัวอยางเชน ถารับประทานยาเม็ดแรกวันพุธ สวน “Start”
ตองตรงกับวันพุธ(Wed) ดังนั้นในแตละเม็ดจะอยูตรงกับวันตางๆในรอบสัปดาห สามารถดูรูไดวา ไดรับประทานยา
ในแตละวันหรือยัง การรับประทานยาเม็ดแรกจะเริ่มจากตรงชองสีแดงที่มีคําวา “Start” และรับประทานวันละเม็ด
ติดตอกันทุกวันไปตามลูกศร จนกระทั่งครบ 21 เม็ด ใหกลืนเม็ดยาพรอมกับนํ้า
• การเริ่มรับประทานยา Cyclo-Progynova ในแผงแรก ใหเริ่มวันที่ 5 ของรอบเดือน (วันแรกของการมีประจําเดือน
คือวันที่หนึ่งของรอบประจําเดือน) สําหรับสตรีที่ไมมีรอบเดือนหรือมีเลือดออกไมสมํ่าเสมอ เริ่มรับประทาน CycloProgynova ไดทันทีที่ไดรับยา
• หลังจากรับประทานยาครบ 21 วัน จะหยุดรับประทานยา 7 วัน ซึ่งในชวงนี้จะมีเลือดออกคลายประจําเดือนใน 2-4
วัน หลังรับประทานยาเม็ดสุดทาย หากไมมีคําแนะนําพิเศษจากแพทย ใหเริ่มรับประทานยาแผงใหมหลังหยุดยาไป
แลว 7 วัน โดยเริ่มในวันเดิมของสัปดาหเชนเดียวกับแผงกอน สตรีจะรับประทานยาเวลาใดก็ได แตถาหากสตรีได
เลือกเวลาใดในการรับประทานยาแลว ควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวัน สวนใหญจะแนะนําใหรับประทานยา
กอนนอน ถาหากลืมรับประทานยาในเวลาที่กําหนดไวใหรับประทานยาเม็ดนั้นภายใน 12 ชั่วโมง

Activelle
• ใชเปนฮอรโมนทดแทนเพื่อบรรเทาอาการตางๆที่เกิดจากการลดลงของระดับเอสโตรเจนในสตรีวัยหมดประจําเดือน
แนะนําใหใชในสตรีที่หมดประจําเดือนนานเกินกวา 1 ป และไมตองการมีรอบเดือนอีกตอไป ยาจะเริ่มเห็นผลโดยรู
สึกไดเมื่อใชยาไปประมาณ 2-3 อาทิตย โดยที่อาการตางๆจะคอยๆลดลง แตถาหลังจากใชยาไปแลว 3 เดือนอาการ
ตางๆไมทุเลาลง ควรปรึกษาแพทย
วิธีใชยา
1.
2.

1.ตั้งวันที่เริ่มรับประทานยาเม็ดแรก โดยใชเหรียญหมุนรองตรงกลางตลับ เพื่อเลื่อนใหวันที่
จะรับประทานยาเม็ดแรกอยูตรงกับชองเปด

3.
4.
5.
6.

2.เอายาเม็ดแรกออกจากตลับ โดยดึงแผนพลาสติกที่ปดอยูบนยาเม็ดแรกที่ตองการออก ,
เคาะเบาๆยาเม็ดแรกจะหลุดออกมา

3.วันถัดไปใหเลื่อนตลับตามเข็มนาฬิกาไป 1 ชอง ชองเปดจะอยูตรงกับยาเม็ดถัดไป ,
เคาะเบาๆ เม็ดยาจะหลุดออกมา

ชนิดแผนใสปดผิวหนัง

Climera 50
•
¾

•

วิธีการปดแผนฮอรโมน
1.แผนยาแตละแผนบรรจุอยูในซองอลูมิเนียมปดผนึกอยางดี
ฉีกซองยาที่รอยบากตรงมุมขวาดานบนและมุมซายดานลางตามรูป
ไมควรใชกรรไกรตัดของยา เพราะอาจทําใหแผนยาภายในเสียหายได

2.ดึงแผนยาบางใสออกจากซองอลูมิเนียม
(โปรดระวังความสับสน แผนฟอลยซึ่งติด
อยูที่ดานในของซองยาเปนแผนบรรจุสาร
กันความชื้นมิใชแผนยา)

•

3.ลอกแผนพลาสติกซึ่งมีลักษณะแข็งใสซีกหนึ่ง ออกจากแผนยาตามรูป
จากนั้นติดแผนยาลงบนผิวหนังบริเวณสะโพก
หรือหนาทองที่สะอาดและแหงสนิททันที
แลวจึงดึงแผนพลาสติกอีกซีกหนึ่งออกจากแผนยา พรอม
ทั้งติดแผนยาสวนที่เหลือใหแนบสนิทกับผิวหนังทั่วทั้งแผน

4.เพื่อใหมั่นใจวาไมมีฟองอากาศอยูใตแผนยา ควรกดแผนยาและขอบแผนยาให
แนบสนิทกับผิวประมาณ 10 วินาที เมื่อติดแผนยาครบ 1 สัปดาห ใหเปลี่ยนแผน
ใหม ที่สําคัญควรสลับตําแหนงที่ติดแผนยาทุกสัปดาห เพื่อปองกันการระคายเคือง
ตอผิวหนัง
เคล็ดลับการใชฮอรโมนชนิดแผน
• ถาสตรีไดรับการตัดมดลูกแลว สามารถใชฮอรโมนชนิดแผนใสปดผิวหนังไดอยางตอเนื่อง
• ถาสตรีที่ยังมีมดลูกสามารถใชไดอยางตอเนื่อง แตควรไดรับโปรเจสโตรเจนรวมดวย อยางนอย 10 วันทุกรอบเดือน
• เนื่องจากแผนยาใชเพียงอาทิตยละ 1 แผน ควรจดบันทึกวัน เวลาที่จะตองเปลี่ยนแผนยาครั้งตอไป แนะนําให
เปลี่ยนตําแหนงที่ติดแผนยาแผนใหมสลับกับตําแหนงเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงอาการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นได
• ถาลืมเปลี่ยนแผนยาตามกําหนด ใหเปลี่ยนแผนใหมทันที แตตองบันทึก วัน เวลาใหมไวเสมอ
• ถาแผนยาลอกตามขอบ ใหกดใหแนบกับผิวดังเดิม แตหากไมแนบสนิทเฉพาะสวนขอบ แผนยานั้นยังคงใชได
• ถาแผนยาหลุดกอนกําหนด ใหเปลี่ยนแผนใหมทันที และควรบันทึก วัน เวลาใหม
• ถามีรอยแดงหรึอคันหลังดึงแผนยาออก รอยเหลานี้ควรหายภายใน 1 สัปดาห

•
•
•
•
•
•
•

ถามีอาการแพ ผื่นคัน หรือพุพอง บริเวณที่ติดจนทนไมได ใหปรึกษาสูติแพทย
อยาปดแผนยาทั้งๆที่ผิวหนังยังไมแหงสนิท
อยาขัดถูหรือสะกิดบริเวณที่ติดแผนยาบอยๆ
อยาติดแผนยารอบเอว หรือแกมกน เพราะเสื้อผาหรือขอบชุดชั้นในอาจเสียดสีใหแผนยาหลุดไดงาย
อยาติดแผนยาในตําแหนงที่ไมไดแนะนํา
อยาใชแปง เจล หรือโลชั่นทาบริเวณที่ตองการติดแผนยา
อยาแชนํ้ารอน เขาอบไอนํ้า หรือซาวนานานๆ

4.วิธีการใชยาเม็ดคุมกําเนิด
Mercilon 28
วิธีรับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
แผงยาเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด ประกอบดวยเม็ดยาสีขาวขนาดใหญ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอรโมนเพศหญิง และเม็ดยาขนาดเล็ก
7 เม็ด ซึ่งไมมีฮอรโมนเพศหญิง บนดานหลังของแผงยา เม็ดยาแตละเม็ดจะมีหมายเลขกํากับ ตั้งแต 1 ถึง 28 ควรรับประทานยา
ตามคําแนะนําตอไปนี้ ในเวลาเดียวกันทุกวัน ควรกลืนยากับนํ้าถาจําเปน
ยาแผงถัดไป หลังจากรับประทานยาเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด แผงแรกหมดแลว เริ่มรับประทานยาแผงที่สองในวันถัดไป
โดยไมตองหยุดยา และไมตองรอจนกวาจะมีประจําเดือนมา รับประทานยาในแผงที่สองและแผงตอไปของเมอซิลอน 28 เชนเดียว
กับแผงแรก คือ เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกในแถวบนของแผงที่มีหมายเลข 1 กํากับอยู และรับประทานยาตามลูกศรจนหมดแผง
ถาหากรับประทานเม็ดยาขนาดใหญในแตละแผงอยางถูกตอง ผลคุมกําเนิดระหวาง 7 วันที่รับประทานยาขนาดเล็กก็จะไมลดลง
• การเริ่มยาเมอซิลอนชนิด 28 เม็ดแผงแรก
ถายังไมไดใชยาเม็ดคุมกําเนิดอยูในขณะนี้
1. ตองรอจนกวาจะมีประจําเดือนมา วันแรกที่มีประจําเดือนมาใหเริ่มรับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด เม็ดแรกใน
แถวบนของแผงซึ่งมีหมายเลข 1 กํากับอยู รับประทานยาวันละเม็ดตามลูกศรจนยาหมดแผงคือ
28 วัน ถาหากวาทานจําไดวารับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด แผงแรกในวันแรกที่มีประจําเดือนมา และ
ไมลืมรับประทานยา ไมจําเปนตองใชวิธีคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย
2. ถาประจําเดือนมาแลวภายใน 5 วัน ใหรับประทานยาเม็ดแรกในแถวบนของหมายเลขซึ่งมีหมายเลข 1 กํากับอยู รับ
ประทานยาตอไปตามลูกศรจนหมดแผงยาคือ 28 วัน อยางไรก็ดีฝายชายควรใชวิธีคุมกําเนิดอื่นรวมดวย เชนถุงยาง
อนามัยในระหวาง 7 วันแรกของการรับประทานยา
3. ถาประจําเดือนมาแลวมากกวา 5 วันแลว ใหรอจนกวาจะมีประจําเดือนมาในเดือนถัดไปกอนที่จะเริ่มรับประทานยา
เมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
• เมื่อเปลี่ยนจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดอื่นๆ
1. เปลี่ยนจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด 21 เม็ด หรือ 22 เม็ด มาเปนเมอซิลอน ชนิด 28 เม็ด
ใหรับประทานยาแผงเดิมใหหมด หลังจากนั้น 2- 3 วันจะมีประจําเดือนมา รับประทานยาเมอซิลอนชนิด 28 เม็ดแรก
ในแถวบนซองยาซึ่งมีหมายเลข 1 กํากับอยูในวันแรกที่มีประจําเดือนมา รับประทานยาวันละเม็ดตามลูกศรจนยา
หมดแผงคือ 28 เม็ด
2. เปลี่ยนจากยาเม็ดคุมกําเนิดที่รับประทานทุกวัน ( 28 เม็ด) มาเปนเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
ประจําเดือนควรจะมาในขณะที่รับประทานยาเม็ดซึ่งไมมีตัวยาสําคัญอยู เริ่มรับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
เม็ดแรกในแถวบนของแผงยาซึ่งมีหมายเลข 1 กํากับอยูในวันแรกที่มีประจําเดือน ทิ้งเม็ดยาที่เหลือในแผงเดิม รับ
ประทานยาวันละเม็ดตามลูกศรจนยาหมดแผงคือ 28 เม็ด ถาหากวาทานจําไดวารับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
เม็ดแรกในวันแรกที่มีประจําเดือนมาและไมลืมรับประทานยา ไมจําเปนตองใชวิธีคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย
3. เปลี่ยนจากยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดที่เปนโปรเจสโตรเจนลวน (พีโอพี หรือ มินิพิล) มาเปนเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด
รับประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด เม็ดแรกในแถวบนของแผงซึ่งมีหมายเลข 1 กํากับอยู ในวันแรกที่มีประจําเดือน
มา ถึงแมวาจะไดรับประทานยามินิพิลในวันนั้นแลวก็ตาม ทิ้งยาที่เหลือในแผงเดิม รับประทานยาวันละเม็ดตามลูก
ศร จนยาหมดแผง คือ 28 เม็ด
ถาหากวาทานจําไดวารับประทานยาเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด เม็ดแรกในวันแรกที่มีประจําเดือนมา และไมลืมรับ
ประทานยา ไมจําเปนตองคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย

ถาทานกําลังรับประทานยามินิพิล อาจจะไมมีประจําเดือนมาไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางการใหนมบุตร รับ
ประทานเมอซิลอนชนิด 28 เม็ด เม็ดแรกในวันที่ถัดจากการหยุดยามินิพิล ทิ้งยาที่เหลือในแผงเดิม อยางไรก็ดี ควร
ใชวิธีคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวยใน 7 วันแรกของการรับประทานยา เชน ถุงยางอนามัย
• ถาลืมยา 1 เม็ดหรือมากกวา
ไมควรลืมรับประทานเม็ดยาขนาดใหญของเมอซิลอนชนิด 28 เม็ดเปนอยางยิ่ง แตถานึกไดวาลืมรับประทาน
เม็ดยาขนาดใหญใหรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได รับประทานยาที่เหลือตามปกติ นั่นคืออาจรับประทานเม็ดยาขนาด
ใหญ 2 เม็ดใน 1 วัน ในกรณีที่ลืมยาไมเกิน 12 ชั่วโมง เมอซิลอนชนิด 28 เม็ดจะยังคงมีผลคุมกําเนิดในรอบเดือนนี้
อยางไรก็ดี ถาลืมยา 1 เม็ดนานกวา 12 ชั่วโมง ใหรับประทานเม็ดยาขนาดใหญ 2 เม็ดในวันตอไป คือเม็ดยาที่ลืมใหรับ
ประทานทันทีที่นึกได และอีก 1 เม็ดในเวลาที่รับประทานยาตามปกติแลวยาที่เหลือในแผงใหรับประทานตามปกติ ใน
สภาพเชนนี้ฝายชายตองใชวิธีคุมกําเนิดอยางอื่นรวมดวย เชน ถุงยางอนามัยเปนเวลา 7 วัน แตถาในระหวางนี้เม็ดยา
ขนาดใหญหมดกอน 7 วัน ใหทิ้งเม็ดยาขนาดเล็กอีก 7 เม็ดในแผงเดิม แลวเริ่มรับประทานเม็ดยาขนาดใหญในแผงตอไป
ทันที โดยเริ่มจากเม็ดแรกในแถวบนของแผงที่มีหมายเลข 1 กํากับอยู และประจําเดือนอาจไมมาจนกระทั่งหมดยาแผงที่
2 ซึ่งไมเปนอันตราย และไมตองกังวลเมื่อมีเลือดออกในระหวางที่รับประทานยา
ถาลืมรับประทานยาเม็ดขนาดเล็ก จะไมมีผลตอการปองกันการตั้งครรภ ใหรับประทานยาเม็ดถัดไปในวันตอ
มาในเวลาเดิม และทิ้งเม็ดยาขนาดเล็กที่ลืมรับประทาน
Microgynon ED
สวนประกอบ : ยาแผง 28 เม็ด (รับประทานทุกวัน ) มี 21 เม็ดที่มีตัวยา แตละเม็ดประกอบดวย ตัว
ยา Levonorgestrel 0.15 mg. และ Ethinyl-estradiol 0.03 mg. และเม็ดยาที่ไมมีตัวยาสําคัญอีก 7 เม็ด
ขนาดและวิธีใชยา
• สําหรับยาแผงแรก
ใหคอยจนกวาจะมีประจําเดือนออกมา แลวเริ่มรับประทานยา Microgynon 30 ED ในวันแรกที่มีประจําเดือน
โดยเลือกเม็ดยาจากสวนสีแดงของแผง ใหตรงกับวันนั้นของสัปดาห (เชน “จ.” สําหรับวันจันทร) แกะเม็ดยาออกกลืน
พรอมของเหลวเล็กนอย ไมจําเปนวาจะเปนเวลาไหนของวัน แตเมื่อเลือกเวลาแลว เชน หลังอาหารเชา หรือหลังอาหาร
เย็น ทานก็ควรจะรับประทานยา เวลาเดียวกันทุกๆวัน จากนั้นรับประทานยาวันละ 1 เม็ดทุกวัน ตามลูกศรที่ระบุไวใน
แผงยาจนกระทั่งหมดแผง ถาวันไหนทานไมแนใจวาไดรับประทานแลวหรือยัง เพียงเหลือบดูที่แผงเตือนความจํา ทานจะ
ทราบไดทันที ถาทานรับประทาน Microgynon 30 ED ในชวงหลังของสัปดาห รอบเดือนๆนั้นของทาน อาจสั้นกวา 4
สัปดาห
• สําหรับยาแผงตอๆไป
เมื่อทานรับประทานยา Microgynon 30 ED แผงแรกหมดแลว เริ่มแผงตอไปทันทีไมตองหยุดยา โดยแกะยา
จากสวนสีแดงของแผง ใหตรงกับวันของสัปดาหนั้น และรับประทานยาตามลูกศรตอไป
• ถาลืมรับประทานยาประจําวัน
ถาทานลืมรับประทานยาตามเวลาที่เคยรับประทาน ตองรีบรับประทานยาเม็ดที่ลืมนั้นภายใน 12 ชั่วโมงอยาง
ชาที่สุด ถานานกวา 12 ชั่วโมงแลว การปองกันการตั้งครรภของรอบเดือนนั้นจะลดลง ทานจะตองรับประทานยาเม็ดตอ
ไปตามเวลาปกติ โดยลืมยาเม็ดนั้นเสีย ในขณะเดียวกันทานตองคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นที่ไมใชฮอรโมนควบคุมไปดวย จน
กวาประจําเดือนจะมา ยาเม็ดที่ลืมนั้นก็ไมตองรับประทานตามปกติ เลือดจะไหลออกมาในขณะที่ทานกําลังรับประทาน
ยาจากสวนสีแดงของแผง ถาไมมีเลือดประจําเดือนออกมา จะตองปรึกษาแพทยกอนเริ่มรับยาแผงตอไป

5.การใชยาเหน็บชองคลอด
ยาที่มีในโรงพยาบาลตรัง คือ
• Gynecon
• Clotrimazole VG ( Canesten ® VG )
ขั้นตอนการใชยาเหน็บชองคลอด

1. ลางมือใหสะอาด

2. แกะยาออกจากกระดาษหอ ถาเปนยาเม็ดแข็ง
ใหนํายาไปจุมในนํ้าสะอาดพอชื้น
(ประมาณ 1-2 วินาที)

3. นอนหงาย โดยชันหัวเขาขึ้นและแยกขาออก
(หามนั่งยองๆ เพราะยาจะหลุดไดงาย)

4. สอดยาเขาไปในชองคลอด
โดยใชนิ้วชวยดันยาเขาไปใหลึกที่สุด

5. นอนพักในทาเดิมสัก 15 นาที
เพื่อรอใหตัวยาละลาย

ขอแนะนําเพิ่มเติมสําหรับยาเหน็บชองคลอด
1. ควรเหน็บยาติดตอกันทุกวันตามที่แพทยสั่ง
2. ไมควรใชยาเหน็บชองคลอดขณะมีประจําเดือน
3. ควรงดการมีเพศสัมพันธขณะรักษา
4. ยาเหน็บชองคลอดชนิดเม็ดแข็ง ไมจําเปนตองเก็บไวในตูเย็น

6.การใชยาครีมใสชองคลอด
ยาที่มีใชในโรงพยาบาลตรัง คือ
• Premarin cream
• Ovestin cream
ขั้นตอนการใชยาครีมใสชองคลอด โดยใชเครื่องสอดยา
1. ลางมือใหสะอาด

2. เปดฝายาครีมใสชองคลอด โดยการหมุนเกลียว

3. ใสยาครีมในเครื่องสอดยา โดยมีขั้นตอนดังนี้
-สวมเครื่องสอดยา ลงในหลอดยาครีมที่เปดไว โดยการหมุนเกลียวใหแนน
-ควํ่าหลอดยาครีมลง พรอมกับคอยๆบีบยาครีมออกมา
-ดึงกานสูบของเครื่องสอดออกมา จนไดปริมาณตามตองการ (บริเวณกานสูบจะมีเสนระบุปริมาณ)
4.
นอนหงาย
โดยชันหัวเขาขึ้นและ
แยกขาออก (หามนั่งยอง)

5. สอดยาเขาในชองคลอด โดยมีขั้นตอนดังนี้
-จับตัวเครื่องมือสอดยาที่ใสยาแลวดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วกลาง
สวนนิ้วชี้ใหแตะอยูบนปลายกานสูบ
-หันปลายที่มียาเขาไปในชองคลอด คอยๆสอดเครื่องมือเขาไปเบาๆ
เมื่อสอดเขาไปลึกพอควร ใหใชนิ้วชี้ดันกานสูบเพื่อไลตัวยา
ออกจากเครื่องมือ โดยยาจะตกอยูในชองคลอด
-เอาเครื่องมือออกจากชองคลอด
6. นอนในทาเดิมสักครู ประมาณ 15 นาที
เพื่อไมใหยาไหลออกจากชองคลอด

7. หลังจากใชเครื่องมือทุกครั้ง ตองทําความสะอาดเครื่องมือสอดดวยนํ้าอุนและสบู(หามใชนํ้าเดือด เพราะ
ทําใหเครื่องมือเสียได) แลวเช็ดเครื่องมือใหแหง เก็บไวใชไดครั้งตอไป

7.การใชยาสวนทวารหนัก
ยาที่มีใชในโรงพยาบาล คือ Unison enema
วิธีการใชยาสวนทวารหนัก
1. ลางมือใหสะอาด
2. ถามีฝาปดหลอดสวนใหเอาฝาปดออกกอน และหลอลื่นปลายหลอดสวนดวยสารหลอลื่น หรือหลอลื่นปลายหลอด
สวนดวยการบีบนํ้ายาออกมาชโลมปลายหลอดเล็กนอย
3. นอนตะแคง โดยใหขาลางเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเขาจรดกับหนาอก
4. สอดปลายหลอดสวนเขาไปในทวารหนัก โดยคอยๆหมุนขวดยาเขาไปอยางชาๆ และเบาๆ ขณะสอดควรใหหายใจ
เขาลึกๆ จะทําใหสอดงายขึ้น ผูใหญควรสอดลืกเกิน 15 เซนติเมตร ในเด็กทารกไมควรลึกเกิน 7.5 เซนติเมตร
5. คอยๆบีบยาจากขวดหรือภาชนะบรรจุนํ้ายาอยางชาๆ จนนํ้ายาหมด หรือตามปริมาณที่แพทยสั่ง
6. พยายามขมิบทวารหนักไว 2-3 วินาที
7. ใหนอนในทาเดิมประมาณ 15-30 นาที แมจะมีความรูสึกอยากถายก็กลั้นไวกอน หากลุกไปถายทันทีหลังจากสวน
ยา จะทําใหยาออกจากทวารหนักกอนที่จะออกฤทธิ์ไดเต็มที่ หากเปนไปไดใหกลั้นไวนานที่สุดเทาที่จะทําได

8.การใชยาเหน็บทวารหนัก
ยาที่มีใชในโรงพยาบาล คือ
- Dulcolax
- Doproct
- Stesolid cap
วิธีการใชยาเหน็บทวารหนัก
1. ลางมือใหสะอาด
2. ถายาเหน็บนิ่มใหแชยาในตูเย็นกอน หรืออาจแชในนํ้าเย็นก็ได เพื่อใหยาแข็งตัวและสอดงายขึ้น
3. แกะยาออกจากกระดาษหอ
4. นอนตะแคง โดยใหขาลางเหยียดตรง และงอขาบนขึ้นจนหัวเขาจรดกับหนาอก
5. สอดยาเหน็บเขาไปในทวารหนัก โดยเอาดานที่มีปลายแหลมกวาเขาไปกอน โดยใชนิ้วดันยาเขาไปอยางชาๆและ
เบาๆ พยายามสอดใหลึกที่สุด เพื่อไมใหยาเหน็บไหลออกมา (ในผูใหญสอดยาเขาไปใหลึกอยางนอย 2.5 เซนติเมตร
และในทารกอยางนอย 1.25 เซนติเมตร
6. นอนในทาเดิมสักครูหนึ่งประมาณ 15 นาที
ถาเปนยาระบาย ควรนอนในทาเดิมไมตํ่ากวา 15-20 นาที จึงจะลุกไปถายอุจจาระ แมวาหลังจากสอดยาแลวจะมี
ความรูสึกอยากถายก็ตามก็ตองกลั้นอุจจาระไวกอน หากลุกไปถายทันทีหลังจากสอดยา จะทําใหยาออกจากทวาร
หนักกอนที่ยาจะออกฤทธิ์ไดเต็มที่

9.การใชยาหยอดตา
ขั้นตอนการใชยาหยอดตา
1.
1.ลางมือใหสะอาดกอนที่จะใชยาหยอดตา
2.
2.อานวิธีใชยาบนฉลากยา ตรวจสอบวันหมดอายุของยาทุกครั้งที่ใช
3.
3.เขยาขวดยากอนใชยาหยอดตา
4. เขยาขวดยากอนใชยาหยอดตา
4.เปดเกลียวจุกของขวดยาไว ( สําหรับขวดที่มีหลอดหยดแยกออกจากขวดได
5.
ยังไมตองเอาหลอดหยดออกจากขวดยา )
6.
5.นอน หรือนั่งลงใหศีรษะเอนไปทางดานหลัง พรอมกับมองแหงนตาขึ้น กรณีผู
ปวยเปนเด็ก ควรหยอดในทานอนสะดวกกวา และไมควรหยอดตาในขณะที่เด็กรองไห
6.คอยๆใชมือขางหนึ่งดึงหนังตาลางลงมาใหเปนกระพุง และเหลือบตาขึ้นขางบน
7.ใหใชมืออีกขางหนึ่งจับหลอดหยดและดูดยาใหเขาไปในหลอดหยด (เฉพาะยาที่มีหลอดหยด ซึ่งเอาออกจากตัวขวดได) หรือหยด
ไดเลย สําหรับยาที่มีหลอดหยดติดอยูกับขวด โดยใหปลายหลอดอยูใกลตา แตอยาใหสัมผัสกับตาหรือขนตา
8.หยดยาตามจํานวนที่แพทยสั่งลงตรงกระพุง ดานในของเปลือกตาลาง
9.ใชนิ้วมือกดตรงหัวตาดานในเบาๆประมาณ 1-2 นาที เพื่อปองกันไมใหยาไหลเขาสูทอนํ้าตา จะไดไมรูสึกขมคอและเพื่อลดการ
ดูดซึมยาเขาสูกระแสเลือด
10.ปดตาเบาๆ(อยาขยี้ตา) ใชกระดาษทิชชูซับนํ้ายาสวนเกินออก หลับตาอยางนอย 2 นาที
11.ถาตองหยอดยาตามากกวา 1 ชนิด ควรหยอดยาตาแตละชนิดหางกันอยางนอย 5 นาที ถามีทั้งยาหยอดตาและยาปายตา
พรอมๆกัน ควรจะใชยาหยอดตากอน ทิ้งระยะ 10 แลวจึงปายตา
12.หลังจากหยอดยา ปายยา เรียบรอยแลว ปดจุกยาใหสนิท ควรเก็บยาไวในตูเย็นชองธรรมดา
13.หลังจากเปดยาหยอดตาใชแลว ไมควรจะใชยานั้นเกิน 1 เดือน
14.ถามีอาการแพ คือ ตาแดง บวม แสบตามาก หรือมีผิวหนังแดงมาก ตองหยุดยา และพบจักษุแพทย
15.หามใชยาหยอดตารวมกับผูอื่น ควรใชเฉพาะคน
16.เก็บยาใหพนมือเด็ก

10.การใชยาปายตา
ขั้นตอนการใชยาปายตา
1.
2.

1.ลางมือใหสะอาด

2.นอนหรือนั่งแหงนหนาขึ้น

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

3.คอยๆใชมือขางหนึ่ง ดึงหนังตาลางลงมาใหเปนกระพุง และเหลือบตาขึ้นขางบน

4.ใหใชมืออีกขางหนึ่งจับหลอดขี้ผึ้ง และบีบขี้ผึ้งขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หรือ
ประมาณ ครึ่งนิ้ว ลงในดานในของเปลือกตาลาง โดยเริ่มปายยาจากหัวตาไปประมาณ
ครึ่งตา ระวังอยาใหปลายหลอดยาแตะถูกตาหรือขนตา
5.ปลอยมือจากการดึงหนังตา
6.คอยๆปดตา และกลอกลูกตาไปมาทุกทิศทุกทางขณะที่ยังปดตาอยูสักครูหนึ่งประมาณ
1-2 วินาที เพื่อใหยากระจายไดทั่วตา เมื่อลืมตาขึ้น ตาอาจจะพราเล็กนอย หากมีขี้ผึ้งไหล
ออกมานอกตาใหเช็ดดวยกระดาษทิชชู
7. ปดฝาจุกหลอดยาใหสนิท

คําแนะนําอื่นๆในการใชยาหยอดตา และยาปายตา
-

ยาหยอดตาหรือยาปายตาหลังจากเปดฝาแลวมีอายุ 1 เดือน หากเปดฝาเกิน 1 เดือนใหทิ้งยานั้น
ยาหยอดตาบางชนิด อาจตองเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เชน Chloramphenical ED
ถาตองใชยาขี้ผึ้งปายตา 2 ชนิดขึ้นไป ควรรอเวลาในการปายยาแตละชนิดใหหางกันประมาณ 10 นาที ถายาอีกชนิด
เปนยาหยอดตาใหใชยาหยอดตากอน และรอประมาณ 10 นาที จึงใชยาขี้ผึ้งปายตา
หากมีขี้ตามาก ใหลางตาดวยนํ้ายาลางตา หรืออาจเช็ดขี้ตากอนปายตา
หามใชยาหยอดตาหรือยาขี้ผึ้งปายตารวมกับผูอื่น เพราะจะติดโรคกันได
หลังจากปายตาอาจทําใหตาพรา ดังนั้น ไมควรขับรถหรือทํางานเสี่ยงตออันตราย จนกวาตาจะมองเห็นไดชัดเจน
ตามปกติ
ถาลืมหยอดตาหรือปายตา ใหหยอดตาหรือปายตาทันทีที่นึกได แตถาเกือบจะถึงเวลาที่จะปายตาครั้งตอไป ก็ไมตอง
ปายตาครั้งที่ลืม แตรอปายยาครั้งตอไปเลย
ถายาหยอดตาเปลี่ยนสี หรือ ขุน หามใชตอไปอีก
สําหรับผูปวยที่ใสเลนสสัมผัส แนะนําใหผูปวยถอดเลนสสัมผัสกอนหยอดตาเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดซับของยาของเลนส
สัมผัส ซึ่งอาจทําใหเลนสสัมผัสเสียได

11.การใชยาหยอดหู
ยาที่มีในโรงพยาบาลตรัง คือ
- Sofradex , Otosamthong , Chloramp ear drop
- Glycerine borax , 7.5% NaHCo3
- Tr. Merthiolate
ขั้นตอนการใชยาหยอดหู
1. ลางมือใหสะอาด
2. ยาหยอดหูบางชนิดที่เก็บไวในตูเย็น เชน Chloramphenicol ear drop กอนใชใหเอาขวดยาใสในฝามือ และกําไว
สัก 2-3 นาที เพื่อใหอุณหภูมิของยาใกลเคียงกับอุณหภูมิของรางกาย ( ถาเปนยานํ้าแขวนตะกอน ใหเขยาขวดกอน
ใช )
3. นอนตะแคงหรือเอียงศีรษะใหหูขางที่จะหยอดยาหันขึ้นขางบน
4. หยอดยาในหูตามที่กําหนด แตไมควรเอาหลอดหยดสอดเขาไปในรูหู เพราะหลอดหยดอาจทําใหเกิดบาดแผลตอหู
ได และควรพยายามไมใหหลอดหยดสัมผัสกับสิ่งใดๆ เพื่อปองกันสิ่งปนเปอนเขาไปในยา
5. นอนตะแคงหรือเอียงศีรษะอยูในทาเดิม 3-5 นาที
6. ยาหยอดหูทุกชนิด หลังเปดใชแลว 30 วัน ไมควรใชอีก เพราะอาจมีการปนเปอนของเชื้อโรค

12.การใชยาผงผสมนํ้าของเด็ก
วิธีการผสมยาในรูปผงแหง
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1. เคาะผงยาในขวดใหรวน เพื่อปองกันผงยาเกาะตัวเวลาเทนํ้าลงไป และยาจะละลายได งาย
1.
2.
3.
2.เปดฝาขวดยาออก ใชนํ้าตมสุกที่เย็นแลวเติมลงไปในขวดยา ประมาณ ครึ่งขวด ปดฝาขวด
แลวเขยาจน ผงยากระจายตัวในนํ้าไดดี ไมมีกอนแข็ง
4.
5.

6.
7.
8.

3. เปดฝาขวดยา เติมนํ้าสุกที่เย็นแลวลงไปในขวดจนถึงขีดที่กําหนดไวบนขวด
4. ปดฝาขวด และเขยาขวดจนยากระจายตัวดี
5. เปดฝาขวดยาและตวงยาตามปริมาณที่แพทยสั่งใหเด็กรับประทาน ควรใชชอนตวงยา
6.เขยาขวดกอนรินยาทุกครั้ง
7.กรณีไดรับยาผง มากกวา 1 ขวด ตองรอใหรับประทานยาขวดแรกหมดกอน จึงผสมนํ้าในยา
ขวดที่ 2
8.ควรเก็บยาที่ผสมแลวในตูเย็นชองธรรมดา (หามเก็บในชองแชแข็ง) สวนใหญเก็บไวไดนาน
ประมาณ 14 วัน กรณีไมมีตูเย็น ใหเก็บไวในที่เย็น ไมใหถูกแสงแดด หรือความรอน สามารถ
เก็บยาไวไดนาน ประมาณ 7 วัน
9.ยาผงผสมนํ้าในเด็ก สวนใหญเปนยาปฎิชีวนะ ตองกินยาติดตอกันทุกวันจนยาหมด หากเกิด
อาการผื่นแดง ระคายเคืองหรือบวม ใหหยุดใชยาทันที และมาพบแพทยพรอมกับนํายามา
ดวย เพราะอาจเกิดจากการแพยาได

13.การใชยาลางจมูก
การลางชองจมูกดวยนํ้าเกลือทําใหลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ ชวยลดปริมาณนํ้ามูก และจํานวนเชื้อโรคดวย
วิธีลางชองจมูกอยางงายๆ และไดผล
วิธีที่ 1.สําหรับผูใหญ และเด็กโต
ใชลูกยางดูดขนาดกลาง ดูดนํ้าเกลือใหเต็ม ยืนหนาอางหนา แลวกมศีรษะอยูเหนืออางเล็ก
นอย สอดปลายลูกยางเขาไปในรูจมูก แลวใชนิ้วโปงกับนิ้วชี้บีบรอบๆ เบาๆ เพื่อไมใหนํ้า
เกลือไหลออกมา บีบลูกยางเบาๆ เพื่อใหนํ้าเกลือเขาไปในรูจมูก คลายนิ้วแลวสั่งนํ้ามูกปน
นํ้าเกลือออก อยาสั่งรุนแรงเกินไป ทําซํ้าๆ หลายครั้ง เสร็จแลวทําวิธีเดียวกันกับรูจมูกอีก
ขาง เวลาบีบลูกยางจะใชวิธีบีบแลวปลอยหลายๆครั้งก็ได

วิธีที่ 2
ใชนํ้าเกลือเทลงในอุงมือ แลวใชจมูกสูดนํ้าเกลือโดยตรง วิธีนี้ไดผลสูวิธีที่ 1 ไมได แต
เหมาะ สําหรับทําที่ทํางาน หรือเวลาจํากัด

วิธีที่ 3 สําหรับเด็กเล็ก และเด็กแบเบาะ
ใชที่หยอดตา หยดนํ้าเกลือ 10-20 หยด เขาไปในรูจมูก แลวใชลูกยางขนาดเล็กดูดออก
ควรใชผาหมหอเด็กกอนไมใหมือเกะกะ สําหรับเด็กใดที่ไมยอมกับวิธีใดๆ อาจใชขวด
สเปรยเล็กๆ แทนได ถารูสึกเค็มในคอไมเปนไร นํ้าเกลือนี้ทานไดไมเปนอันตรายแตอยางใด

วิธีทําความสะอาด
สําคัญมากที่จะตองมีลูกยางดูดสวนตัว ไมใชรวมกัน หลังจากใชทุกครั้ง อาจจะเปน 2- 4 ครั้งตอวัน ใหใชลูก
ยางดูด ดูดนํ้ารอนเขยาใหทั่ว บีบออก ทําซํ้าๆ 2-3 ครั้ง ตากใหแหง โดยวางในแกว (วางใหปลายชี้ลง)
หลังจากใชครั้งสุดทายของวัน ใหลางลูกยางดูดโดยใชนํ้าสมสายชู ตามดวยนํ้ารอนแลววางในแกวสะอาด การ
ลางจมูกควรทํากอนใชยาพนจมูกที่แพทยสั่งทุกครั้ง การลางจมูกถาทําถูก ตองไมมีอันตรายใดๆ แตถามีอาการเจ็บหรือเลือดออก
ควรปรึกษาแพทย

14.การใชยาพนจมูก
ขั้นตอนการใชยาพนจมูก
1.
1.สั่งนํ้ามูกออกจากจมูกใหหมด
2.
2. เปดฝาครอบขวดยา จะเห็นสวนที่สอดเขารูจมูก จับขวดพนยาดวยนิ้วชี้และนิ้วกลางที่แปน
3.
สีขาว โดยใชนิ้วหัวแมมือรองรับที่กนขวดพน เขยาขวดใหนํ้ายาเขากันดี ถาใชเปนครั้งแรก
ใหปมลมออกกอน จนไดละอองฝอย

4.
3.นั่งตัวตรงกมศีรษะไปขางหนาเล็กนอย ปดริมฝปากใหสนิท
4.จับขวดพนใหตั้งขึ้น
5.

6.

5.สอดปลายขวดพนเขาไปในรูจมูก ใชนิ้วมืออีกขางกดรูจมูกขางที่เหลือ
6.กดที่แปนสีขาวดวยนิ้วชี้และนิ้วกลางใหสุดเพื่อใหนํ้ายาเปนละอองฝอย พรอมกับสูดลม
หายใจเขาทางจมูกชาๆ แลวหายใจออกทางปากใหหมด
7.พนยาในรูจมูกอีกขางหนึ่งดวยวิธีเดียวกัน
8.เช็ดทําความสะอาดปลายที่พนยา
9.ปดฝาครอบใหสนิท
10..ควรจะทดสอบกดเครื่องพนดูกอนที่จะใชยาเปนครั้งแรกและทุกๆครั้ง ถาหากเก็บยานี้
เปนเวลานานกวา 1 สัปดาห

การเก็บรักษายาพนจมูก
1. เก็บในที่แหง ไมไวใกลความรอน และที่โดนแสง ไมใสในตูเย็น
2. เก็บใหหางไกลเด็ก
3. ไมเจาะ ทุบ หรือนํากระบอกยาเผาไฟ แมวายาจะหมดแลว
คําแนะนําเพิ่มเติม
1. กรณีเปนยาพนบรรเทาอาการคัดจมูก สามารถใชบรรเทาอาการไดเปนครั้งคราวเมื่อจําเปน แตถายาพนที่เปนสเตีย
รอยดจะตองใชอยางสมํ่าเสมอตามแพทยสั่ง
2. กรณีผูปวยตองใชยาอยางสมํ่าเสมอ ถาลืมพนยาใหพนทันทีที่นึกได แตถานึกไดในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับเวลาที่
จะพนครั้งตอไป ก็ใหพนยาของครั้งตอไปเลย โดยไมตองเพิ่มปริมาณการพนยาเปน 2 เทา
3. การใชยาพนจมูก อาจทําใหรูสึกถึงรสขมของยาได เพราะชองจมูกกับลําคอมีการติดตอถึงกัน
4. วิธีทําความสะอาด เปดฝาครอบขวดพนออก ดึงฝาครอบสีขาวนําไปลางดวยนํ้าเปลา เช็ดใหแหง แลวใสกลับที่เดิม
ถาหากหัวพนตัน ดึงฝาครอบสีขาวออก นําไปแขในนํ้าอุน 2-3 นาที แลวลางดวยนํ้าเปลาอีกครั้ง เช็ดใหแหงแลวใส
กลับที่เดิม

15.การใช Nebulizers
เทคนิคและขั้นตอนการใช Nebulizers
1. ผสมยากับนํ้าเกลือใหไดปริมาตรโดยประมาณ 3-5 มล. เทยาใสลงในกระเปาะ หมุนเกลียวใหแนน
2. ตอสายทอกาซออกซิเจนหรืออากาศเขาที่กนกระเปาะ เปดกาซดวยอัตราไหลประมาณ 6-8 L/min หรือตอกับ
เครื่อง air compressor hose ของ nebulizer machine ที่สามารถอัดอากาศไดอยางอัตโนมัติ
3. ตอกระเปาะยาเขากับ aerosol face mask ที่มีรูกลมเปดที่ขางจมูกทั้ง 2 ขาง หรือตอเขากับ mouthpiece โดยที่
ดานตรงขามกับ mouthpiece ตอทอ reservoir ไวยาวประมาณ 6 นิ้ว
4. ใหผูปวยหายใจเขาออกตามปกติ
5. เคาะกระเปาะใสยาเปนระยะๆ เพื่อใหละอองยาที่ติดอยูที่ขางกระเปาะตกลงมาที่กนกระเปาะ
6. พนยาจนกระทั่งไมเห็นละอองยาออกมาจาก nebulizer อีก
การใหยาโดย nebulizers นั้น แมผูปวยที่ใหความรวมมือดี และแมวา nebulizers ที่ใชจะมีคุณภาพที่ดีเทาใด ก็จะให
จํานวนยาออกมาจาก nebulizer เพื่อเขาไปสูปอดของผูปวยไดเพียงรอยละ 9-12 ของยาที่ใสลงไปในกระเปาะเทานั้น
ขอดี ของการรักษาโดยใชสูดฝอยละอองยา โดยผานทาง nebulizers ไดแก
1. ใชงาย สะดวก ไมตองอาศัยความรวมมือจากผูปวยมากนัก สามารถใชในผูปวยทุกกลุมอายุและใชไดดี โดยเฉพาะ
ที่มีอาการรุนแรงและเฉียบพลัน
2. สามารถใหออกซิเจนแกผูปวยอยางตอเนื่องไดตลอดขณะที่พนยา
3. สวนผสมที่เปนนํ้าเกลือจะมีสวนชวยใหความชุมชื้นแกทางเดินหายใจ และจะทําใหความเหนียวของเสมหะลดลง
4. สามารถใชไดกับผูปวยที่มีทอหลอดลมในคอ (tracheostomy tube) และไมหายใจเอง โดยตอกับ resuscitating
bag หรือเครื่องชวยหายใจ
5. สามารถผสมยา 2 ชนิดพรอมกันได ในขณะเดียวกัน เชน ยา salbutamol กับยา sodium cromoglycate หรือ
corticosteroid เปนตน
ขอเสีย ไดแก
1. เครื่องมือมีราคาแพง
2. เครื่องพนยาหรือ oxygen tank มีขนาดใหญทําใหขนยายไมสะดวก หรือพกพาติดตัวไมได
3. ตองใชเวลาในการพนยานาน อยางนอย 5 นาทีขึ้นไปตอการพนแตละครั้ง
4. มีโอกาสเกิดการปนเปอนเชื้อโรคไดมากกวาวิธีอื่น โดยเฉพาะตอนลางกระเปาะเพื่อนํามาใชใหม
5. ขนาดยาที่ใชแตละครั้ง สูงกวาและแพงกวาที่ใหโดยวิธีอื่น

16.การใชยาพนคอแบบ metered-dose inhaler (MDI)
เทคนิคและขั้นตอนการใช MDI
1. เขยาเครื่องพน 4-5 ครั้ง
2. วางเครื่อง MDI ไวในชองปากและหุบปากสนิท หรือวางเครื่อง MDI ไวหางจากริมฝปาก 4 ซม. และอาปากเล็กนอย
3. ในขณะที่ผูปวยหายใจออกปกติจนสุด ใหกดเครื่อง MDI ทันที พรอมกับสูดหายใจเอา aerosol ของยาขยายหลอด
ลมเขาไปในปอดชาๆ โดยใชเวลาในการหายใจเขา ประมาณ 3-5 วินาที
4. เมื่อหายใจเขาเต็มที่แลว ใหเอาเครื่อง MDI ออกจากปอด หุบปากและกลั้นใจประมาณ 4-10 วินาที
5. เมื่อครบเวลาที่กลั้นหายใจดังกลาวแลว ใหผูปวยหายใจออกชาๆ การใหยาขยายหลอดลมชนิด MDI ซํ้า ควรให
หลังจากสูดดมยาขยายหลอดลมครั้งแรกประมาณ 1 นาที
เทคนิคและขั้นตอนการใช MDI รวมกับ spacer
1. เขยาเครื่องพนยา MDI 4-5 ครั้ง
2. ตอเครื่อง MDI เขากับ spacer ถือใหเครื่อง MDI ตั้งตรง
3. กดเครื่องยาจาก MDI 1 ครั้ง (ไมควรกดเครื่องยาจาก MDI หลายๆครั้งเขาไปใน spacer พรอมกัน เพราะจะทําให
ความดันใน spacer เพิ่มขึ้น ผลักดันให aerosol particles ไปเกาะติดที่ผนังของ spacer และ particles อาจเกาะ
กลุมกันจนมีขนาดใหญเกินไป)
4. อม mouthpiece ของ spacer
5. สูดหายใจเขาจาก spacer ชาๆ จนสุด ใชเวลาในการหายใจประมาณ 3-5 วินาที (หลังกดเครื่อง MDI เขาใน
spacer ควรรีบสูดหายใจเขาทันที เพราะถาทิ้งไวนานเกินไปจะทําให aerosol particle ไปเกาะติดกับผนัง spacer
ตามแรงโนมถวง และจากประจุไฟฟาสถิตที่มีระหวาง aerosol particle กับผนัง spacer )
6. กลั้นหายใจไว 4-10 วินาที
7. สูดหายใจเขาจาก spacer และกลั้นหายใจเชนเดิมอีก 1 ครั้ง (โดยทั่วไปแลว เมื่อกดเครื่องพนยา 1 ครั้ง มักจะสูด
หายใจเขาจาก spacer 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของ spacer ดวย)
8. ถาจะใหยาขยายหลอดลมซํ้า ควรรอประมาณ 1 นาที แลวจึงกดเครื่องพนยาซํ้าครั้งที่ 2
9. ในการทําความสะอาด เมื่อลาง spacer ดวยนํ้า ควรปลอยทิ้งใหแหงเอง ไมควรใชผาเช็ดถู เพราะจะทําใหเกิด
ประจุไฟฟาสถิตที่ผนังของ spacer เมื่อนํามาใช จะทําให aerosol particles ซึ่งมีประจุไฟฟาสถิตเชนกันไปเกาะ
ติดที่ผนังมากขึ้น ทําใหยาเขาสูผูปวยนอยลงได
ในเด็กอาจจะใชวิธีหายใจ 5 ครั้ง โดยไมตองกลั้นใจตอการกดยา 1 ครั้ง ก็พบวาใหผลดีเชนเดียวกัน

17.การใชยาพนคอแบบ Turbuhaler
ขั้นตอนงายๆในการใช turbuhaler
1. เปดคลายเกลียวและเอาฝาครอบออก

2. บิด คลิก ถือกระบอกยาตั้งขึ้น
บิดฐานกระบอกยาไปทางซายและขวา
จนสุดทั้งสองขาง จะไดยินเสียง คลิก

3.สูด อมปลายกระบอกยาแลว
สูดลมหายใจเขาทางปากใหแรงและลึก
แลวเอากระบอกยาออกจากปาก
คอยๆผอนลมหายใจออก
3.

ปดฝาครอบกระบอกยาใหสนิท

หมายเหตุ
1. ในการใชยาเฉพาะครั้งแรก ตองหมุนฐานกระบอกยาไปกลับ จนมีเสียงดังคลิก 2 ครั้งกอน จึงจะสูดยาได
2. หามหายใจออกผานทางกระบอกยา
3. การทําความสะอาด ใหเช็ดปลายหลอดยาดวยกระดาษทิชชูแหง หามลางดวยนํ้า
4. การสังเกตวายาหมดหรือไม ใหดูในชองเครื่องหมายใสๆ จะมีตัวเลขบอกจํานวนยาที่เหลืออยู เชน รูปที่ 1 แสดงวา
มียาเหลือ 60 ครั้ง เมื่อเหลือ 20 ครั้ง จะปรากฎสีแดงพรอมตัวเลข 20 ดังรูปที่ 2 เมื่อใชยาจนหมดจะปรากฎสีแดง
เต็มชอง พรอมเลขศูนย

18.การใชยาพนคอ แบบ Accuhaler
เทคนิคและขั้นตอนการใช Accuhaler
1. เปดเครื่องแอคคิวเฮเลอร โดยใชมือขางหนึ่งจับที่ตัวเครื่อง
ดานนอกไว แลวใชนิ้วหัวแมมือของอีกมือหนึ่งวางลงที่รอง
ดันนิ้วหัวแมมือในทิศทางออกจากตัวไปจนสุด

2.

ถือเครื่องไวโดยใหดานปากกระบอกหันเขาหาตัว
ดันแกนเลื่อนออกไปจนสุด จนไดยินเสียง คลิ๊ก
ขณะนี้เครื่องแอคคิวเฮเลอรก็พรอมที่จะใชงานแลว

3.

กอนที่จะสูดยา ใหถือเครื่องแอคคิวเฮเลอรใหหางจากปากไวกอน
แลวหายใจออกใหสุด อยาพนลมหายใจเขาไปในเครื่องมือ

4.

ถือเครื่องแอคคิวเฮเลอรโดยใหสวนปากกระบอกทาบกับริมฝปาก
สูดลมหายใจเขาทางปากโดยผานทางเครื่องมืออยางชาๆ ใหลึกที่สุด
อยาหายใจเขาทางจมูก

5.
6.

เอาเครื่องแอคคิวเฮเลอรออกจากปาก
กลั้นหายใจไวอยางนอย 10 วินาที หรือใหนานที่สุดเทาที่จะนานได

7.

ปดเครื่องแอคคิวเฮเลอร โดยวางนิ้วหัวแมมือลงบนรอง
แลวเลื่อนกลับเขาหาตัวจนสุด เมื่อเครื่องถูกปดจะมีเสียงดัง คลิ๊ก
ตัวแกนจะเลื่อนคืนกลับที่ตําแหนงเดิมและ จะถูกตั้งเครื่องมือใหม
โดยอัตโนมัติ เพื่อพรอมที่จะใชงานไดในครั้งตอไป

ขอควรจํา
1. เก็บแอคคิวเฮเลอรนี้ไวในที่แหง
2. ควรปดเครื่องแอคคิวเฮเลอรทุกครั้งที่ไมไดใชงาน
3. อยาพนลมหายใจเขาไปในเครื่องแอคคิวเฮเลอร ใหดันแกนเลื่อนเมื่อตองการจะใชยาในครั้งตอไปเทานั้น
4. หามใชยาเกินขนาดที่แนะนํา
คําแนะนําและคําชี้แจงเพิ่มเติม
1. กอนใชยาผูปวยควรฝกซอมการหายใจทางปากกอน โดยสูดลมหายใจเขาออกชาๆลึกๆจนชํานาญ
2. ผูปวยอาจทดลองพนยาหนากระจก ถาขณะที่พนยามีไอระเหยของละอองยารอบๆปาก แสดงวาไมถูกตอง
3. หากลืมพนสูดยาใหพนทันทีที่นึกได และพนสูดครั้งตอไปตามปกติ แตถานึกไดในระยะเวลาที่ใกลกับเวลาของการ
พนครั้งตอไปก็ใหพนครั้งตอไปไดเลย โดยไมตองเพิ่มขนาดการพนเปน 2 เทา
4. ยาสูดพนที่เปนยาขยายหลอดลมเทานั้นที่สามารถใชกับอาการหอบฉับพลันได สวนยาสูดพนที่เปนยาสเตียรอยด
และยาอื่นๆไมสามารถขยายหลอดลมได ใชสําหรับปองกันอาการในระยะยาว และใชเวลา 1-4 สัปดาห จึงจะเห็น
ผลเต็มที่ ดังนั้นจึงควรใชยาพวกนี้ตามแพทยสั่งอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
5. ถาผูปวยมีเสมหะ กอนพนยาควรกําจัดเอาเสมหะออกจากลําคอออกกอน
6. กรณีที่มีอาการหอบ และใชยาสูดพนเพื่อขยายหลอดลมแลวอาการไมดีขึ้น หรือตองใชยาพนบอยครั้งมากขึ้น ควร
รีบมาพบแพทย
การทดสอบวายาในขวดยาพนหมดหรือยัง
นําขวดยาพนใสในภาชนะที่มีนํ้าอยู แลวสังเกตดังนี้
1. ถาขวดยาพนจมลงกนภาชนะ แสดงวายังมียาเต็ม
2. ถาขวดยาพนลอยขนานบนผิวนํ้า แสดงวายาหมดแลว
3. ถาขวดยาพนลอยทํามุมตางๆกับผิวนํ้า แสดงวายังมียาเหลืออยูในปริมาณตางๆกัน

19.การใชยารักษาโรคหัวใจ(อมใตลิ้น)
1. เมื่อปวดเคนอก อมยาใตลิ้นทันที
2. อมไวใตลิ้น นั่งหรือนอนนิ่งๆ 2-3 นาที ไมเคี้ยว ไมกลืน ไมสูบบุหรี่
3. หากอมยาเม็ดแรกแลวอาการไมดีขึ้น ภายใน 5 นาทีใหอมยาเม็ดที่ 2 หากอาการยังไมดีภายใน 5 นาที
ใหอมยาเม็ดที่ 3
4. อมยาไปแลว 3 เม็ด อาการไมดีขึ้นไปพบแพทยดวน
5. ปดขวดใหแนนปองกันความชื้น / ความรอน /แสง

