
 

ภาษาไทย พม่า กัมพูชา 

วธิกีารใชย้าเหนบ็ชอ่งคลอด 

1. อาบน า้และลา้งมอืใหส้ะอาด  
กอ่นใชย้า 

2. แกะเมด็ยา  ออกจากแผง แลว้
จุม่น า้ใหพ้อชื น (นานประมาณ 1-
2 วนิาท)ี 

3. นอนหงาย ชนัหวัเขา่ขึ น  แยกขา
ออก แลว้จงึสอดเมด็ยา เขา้ใน
ชอ่งคลอดชา้ ๆ จนลกึทีส่ดุ 

4. นอนพกัสกัครู ่ประมาณ  15-30 
นาท ีเพือ่ใหเ้มด็ยาละลายตวั 
และเพือ่ปอ้งกนัเมด็ยาเคลือ่นตวั
ออกนอกชอ่งคลอด 

 

ေမြးလမ္းေၾကာင္းတြင္း အတြက္ေဆးသံုးနည္း 
 

၁၊ ေရခ်ိဳးျပီးလက္ကိုေဆးျပီးေနာက္မွ ေဆးကိုသံုးပါ၊ 

၂၊ ေဆးကဒ္ထဲမွ ေဆးကိုထုတ္ျပီးေရကိုေဆးႏွင့္ 

   တိုင္းဆ ထည့္ျပီးလွ်င္အခ်ိန္ (၁ မွ ၂ )စကၠန္း 

   အၾကာထိ စိမ္ထားျပီးမွသံုးပါ၊ 

၃၊ ပက့္လက့္လွန္အိပ္ခ်ျပီး ဒူးႏွစ္ေခ်ာင္းကိုေထာင္ 

   ၍ ေပါင္ကားျပီးလွ်င္ ေဆးကို ေမြးလမ္းေၾကာင္း 

   ထဲသို႔ ရႏိုင္သေလာက္ထည့္သြင္းပါ၊ 

၄၊ ေဆးထည့္ျပီး ခႏၶာကိုယ္ေမြးလမ္းေၾကင္းထဲ 

   အတြင္း ျပန္႔ႏံွေစရန္ႏွင့္ ၄င္းေဆးမ်ားအျပင္ပ 

   ကို မထြက္လာႏိုင္ေစအတြက္အခ်ိန္အနည္းဆံုး 

  (၁၅ မွ ၃၀ မိနစ္ ) အထိ အိပ္ျပီးအနား ယူပါ၊ 

                               

១.                                
២.                                   

    (    ១.២     ) 
៣.                                          

                              

៤.                ១៥.៣                  
                                          

                   

 

 

 

 

 



ภาษาไทย พมา่ กมัพชูา 

วธิกีารใชย้าเหนบ็ทวารหนกั 
1. ลา้งมอืใหส้ะอาด 
2. ถา้ยาเหนบ็นิม่จนไมส่ามารถเหนบ็ได้

ใหแ้ชย่าในตูเ้ยน็กอ่น 
3. แกะเมด็ยาออกจากแผง 
4. นอนตะแคง โดยใหข้าลา่งเหยดีตรง

แลว้งอขาบนขึ นจนหวัเขา่จรดกบั
หนา้อก 

5. สอดเมด็ยาเขา้ในทวารหนกัโดยใชด้า้ม
แหลมกวา่สอดเขา้ลกึประมาณ 2-3 
เซนตเิมตร  

6. นอนพกัประมาณ 15-20 นาท ีเพือ่ให้
เมด็ยาละลาย 

စအိုေပါက္အတြင္း ေဆးသံုးနည္း 
၁၊ လက္ကိုသန္႔ရွင္းစြာေဆးေၾကာပါ၊ 
၂၊ အကယ္၍ ၄င္းေဆးသည္ေပ်ာ့လြန္၍ ထည့္ 
   သြင္းမရပါကေရခဲေသတၱာထဲတြင္ထည့္ျပီးမွ  
   သံုးပါ၊ 
၃၊ ေဆးကဒ္ထဲမွ ေဆးကိုထုတ္ပါ၊ 
၄၊ ပက့္လက့္အိပ္ခ်၍ေအာက္ေျခႏွစ္ေေခ်ာင္း 
   ကိုအေပၚေထာင္းျပီး  လိဂၤ ါ တည့္တည့္  သို႔  
   ေခါင္းကိုစိုက္မို႔ထားပါ၊ 
၅၊ ေဆးကို အနည္းဆံုး(၂ မွ ၃ စင္တီမီတာ) 
   မွ် စအိုေပါက္အတြင္းထဲကို၀င္ေအာင္ထည့္သြင္းပါ၊ 
၆၊ ေဆးမ်ားကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ျပန္႔န႔ံႏိုင္ရန္  အတြက္  
   (၁၅ မွ ၂၀ မိနစ္) အခ်ိန္အနည္းဆံုးအိပ္ျပီးအနားယူပါ၊ 

                      

១.           

២.                                                   

            

៣.                
៤.                                                            

                  

៥.                                               

    ២-៣          

៦.           ១៥.២                    

 



ภาษาไทย พมา่ กมัพชูา 

 Premarin    cream 
1. ลา้งมอืใหส้ะอาด 
2. เปดิฝายาครมีใสช่อ่งคลอดโดยการ

หมนุเกลยีว 
3. สวมเครือ่งสอดยาลงในหลอดยา

ครมีทีเ่ปดิไวโ้ดยการหมนุเกลยีวให้
แนน่ 

4. คว่า้หลอดยาครมีลงพรอ้มกบัคอ่ย ๆ 
บบียาครมีออกมา 

5. ดึงกา้นสบูของเครือ่งสอดออกมา 
จนไดป้รมิาณตามตอ้งการ 

6. นอนหงายโดยชนัหวัเขา่ขึ นและ
แยกขาออก 

7. หนัปลายทีม่ยีาเขา้ไปในชอ่งคลอด  
คอ่ยๆ สอดเครือ่งมอืเขา้ไปเบา ๆ 
จากนั นใชน้ิ วดนักา้นสบู เพือ่ลัว่ยา
ออกจากเครือ่งมอื 

8. เอาเครือ่งมอืออกจากชอ่งคลอด 
9. นอนในทา่เดมิสกัครูป่ระมาณ 15 

นาท ี
10. ทา้ความสะอาดเครือ่งมอืสอดดว้ย

น า้อุน่และสบู ่แลว้เชด็เครือ่งมอืให้
แหง้เกบ็ไวใ้ชค้รั งตอ่ไป 

Premarin    cream 
၁၊ လက္ကိုသန္႔ရွင္းစြာေဆးေၾကားပါ၊ 

၂၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ထည့္ေသာ ေဆးအဆီဗူး  
    အဖံုးသည္ ၀က္အူကိုက္ျဖစ္၍ အဖံုးကိုေမြ႔လဲွ႔ျပီးဖြင့္ပါ၊ 
၃၊ ေဆးထည့္ေသာ ကရိယာေဆးထည့္ေျပာင္းအတြင္း 
   တြင္ေဆးကိုထည့္ျပီး၀က္အူကိုက္အဖံုးကိုအေငြ႔လံု 
   ေအာင္ ေမြ႔လဲွ႔ပိတ္ပါ၊ 
၄၊  ေဆးဗူကိုေမာက္ခ်၍ ေဆးထြက္လာေအာင္ တ 
     ျဖည့္   ျဖည့္ ညႇစ္ထုတ္ပါ၊ 
၅၊ ေဆးကိုအသံုးလိုသေလာက္ မွန္းဆျပီး ေဆးထည့္ 
   ကရိယာထဲမွ ဆြထုဲတ္ယူပါ၊ 
၆၊ ပက့္လက့္လွန္အိပ္ခ်ျပီး ဒူးေခါင္းႏွစ္ဖက္ကိုေထာင္ 
   ၍ ေပါင္ကားပါ၊ 
၇၊ ေဆးထည့္ထားေသာေျပာင္းကို ေမြးလမ္းေၾကာင္း 
   ထဲသို႔တစ္ေျဖးေျဖးထည့္သြင္းျပီး ေဆးထည့္ကရိယာ 
   ကိုလည္းေနာက္လိုက္၍အတူထည့္သြင္းသြားပါ၊ 
   ထို႔ေနာက္ လက္  ညိုးျဖင့္ ေဆးဗူကို  ေဆးထြက္ 
   ေအာင္တိုးသြင္းလိုက္ပါ၊ 
၈၊ ျပီးေနာက္ေဆးထည့္ကရိယာကိုေမြးလမ္းေၾကာင္း 
  မွ ျပန္ထုတ္ပါ၊ 
၉၊ ေဆးထည့္သည့္အခါအိပ္တ့ဲ အတိုင္း အနည္းဆံုး 
   ( ၁၅ )မိနစ္ခန္႔အိပ္ေနပါ၊၁၀၊ ေဆးထည့္ကရိယာ 
   ကို ဆပ္ျပာ ေရေႏြးတို႔ႏွင္းေဆး ေၾကားျပီးအ၀တ္ 
   ႏွင့္သုတ္ပါ၊ ျပီးေနာက္ ေဆးထည့္ကရိယာေျခာက္ 
   ေသြ႔ျပီးမွသိမ္းဆည္းပါ၊ 

Premarin    cream                   

១.           

២.                                          

៣.                                                     

           

៤.                                          

៥.                                             
៦.                              

៧.                                                      
                                                          

                 
៨.                          
៩.                  ១៥    
១ .                                            
                   



 

ภาษาไทย พมา่ กมัพชูา 

วธิใีช้ยาขี ผึ งปา้ยตา 
1. ลา้งมอืใหส้ะอาด  ดงึหนงั

ตาลา่งลง 
2. บบียาใหเ้ปน็เสน้ยาว

ประมาณครึง่นิ วลงดา้นใน
ของเปลอืกตาลา่ง 

3. หลบัตาแลว้คลงึเบา ๆ  
4. ถา้ตอ้งใช้ยาหยอดตาดว้ย

ใหห้ยอดตากอ่นและรอ
ประมาณ 10 นาท ีจงึใชย้า
ขี ผึ งปา้ยตา 

 

  မ်က္စိ တိမ္ကြင္ေပ်ာက္ ေဆးသံုးနည္း 
၁၊ လက္ကိုသန္႔ရွင္းစြာေဆးေၾကားျပီးမွေအာက္မ်က္ 
   ခမ္း  ကိုဆြးဲကိုင္ခ်ပါ၊ 
၂၊ ေဆးဗူမွ တိမ္ေဆးကို တစ္လကၼခန္႔ေလာက္ ညႇစ္ 
    ထုတ္ျပီး ေအာက္မ်က္ခမ္းတြင္း ထည့္ပါ၊ 
၃၊ မ်က္စိ ကိုေျဖးေျဖးမ်က္ေတာင္ခပ္ပါ၊ 
 
၄၊ တိမ္ေဆးထည့္ျပီးေနာက္ မ်က္စိေဆးရည္တျပဳိင္တည္း 
    မ်က္စင္းခပ္မည္ဆိုလွ်င္( ၁၀ )ခန္႔ေစာင့္ပါ၊ 
  

                     

១.                        
២.                       ៥                           

៣.                         

៤.                                              ១     
                          



 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย พม่า กัมพูชา 

วธิใีช้ยาหยอดตา 
1. ลา้งมอืใหส้ะอาด   
2. นอนหงายหรอืนัง่แหงนหนา้เอน

ศรษีะไปดา้นหลงัเลก็นอ้ย 
3. ใชน้ิ วมอืดงึเปลอืกตาลา่งใหเ้ปน็

กระพุง้แลว้หยดยา 1-2 หยด ระวงั
อยา่ใหป้ลายหลอดถกูตาม 
* เปดิใชแ้ลว้ควรเกบ็ในตูเ้ยน็ เกบ็
ไวไ้ดน้าน 1 เดอืน *   

 

မ်က္စင္းခပ္ေဆးရည္ သံုးနည္း 
၁၊ လက္ကိုသန္႔ရွင္းစြာ ေဆးေၾကာပါ၊ 
၂၊ ပက့္လက့္လွန္အိပ္ခ်ျခင္း(၀ါ) ထိုင္း၍မ်က္ႏွာကို 
    မို႔ၿပီးဦးေခါင္းကိုေနာက္သို႔ အနည္းငယ္လွန္ခ်ထား ပါ၊ 
၃၊ ေအာက္မ်က္ခမ္းကို လက္ျဖင့္ဆြးဲထား၍ ေဆးရည္  
   ၁ မွ ၂ စက့္  ထည့္ပါ၊ ထိုသို႔ေဆးရည္ထည့္ခ်ိန္တြင္ 
   မ်က္ေတာင္မခပ္ပါနဲ႔၊ 
* ဖြင့္၍သံုးျပီးထားေသာမ်က္စင္းခပ္ေဆးရည္ကို ေရခဲ 
   ေသတၱာထဲတြင္းသိမ္းထားသင့္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲ တြင္တစ္လ 
  အခ်ိန္ထိထားရသည္။ 
    
 

 

                     

១.           

២.                                 

៣.                                       
       ១.២                            

*                                              

                   ១  * 



ภาษาไทย พมา่ กมัพชูา 

วธิกีารใชย้าพน่คอ 
1. เขยา่ขวดยา 
2. หายใจออกใหส้ดูเตม็ที ่
3. ใช้รมิฝปีากอมรอบปากขวดพอ่นยา

ใหส้นทิ เอยีงศรษีะไปดา้นหลงั
เลก็นอ้ย 

4. หายใจเขา้ชา้ ๆ ลกึ ๆ ทางปาก 
พรอ้มกบัทีพ่อ่นยา 1 ครั ง 

5. เอาขวดยาพน่ออกจากปาก หปุปาก
ใหส้นทิ กลั นหายใจใหน้านทีส่ดุ 

6. ผอ่นลมหายใจออกทางจมกูชา้ ๆ  
7. ถา้ตอ้งใช้ยาพน่คอ 2 ชนิด รว่มกนั 

ควรพน่ยาขยายหลอดลมกอ่น เวน้
ระยะอยา่งนอ้ย 5 นาท ี จงึพน่ยาสเต
รยีรอยด ์

အသက္ရႈေပ်ာက္ေဆး(လည္ေခ်ာင္းျဖန္း Spray သံုးနည္း ) 

၁၊ ေဆးပုလင္ကိုလွဳပ္ခါ ပါ၊ 
၂၊ အစြမ္းကုန္ အသက္ရႈထုတ္ပါ၊ 
၃၊ ေဆးပုလင္ကိုပါးစပ္တြင္းငံုထား၍ အ၀ကိုလွ်ာႏွင့္ပိတ္ 
   ထားျပီ ဦးေခါင္းကိုေနာက္ဖက္သို႔နည္းငယ္စြာ ေစာင္း 
   ထားပါ၊ 

၄၊ အသက္ေျဖးေျဖးေလးႏွင့္ရႈ၍  ပါးစပ္ထဲမွေဆးကို  
   အသက္တစ္ခါရႈလွ်င္ ေဆးတစ္ၾကိမ္ရႈသြင္းပါ၊  

၅၊ ပါးစပ္မွရႈေဆးပုလင္းကိုထုတ္ျပီး ပါးစပ္  ႏွင့္ နား  
   တို႔ကိုပိတ္ အသက္ေအာင့္ျပီးနည္းနည္းျပန္ရႈထုတ္ပါ၊ 
၆၊ ႏွာေခါင္းမွေလေျဖးေျဖးရႈထုတ္ပါ၊ 

၇၊ အကယ္၍ လည္ေခ်ာင္းျဖန္းေဆး Spray ႏွစ္မ်ိဳးကိုအ 
   တူသံုးမည္ဆိုလွ်င္ ၅ မိနစ္ခန္႔ၾကာမွတမ်ိဳးကိုသံုးပါ၊ 
   ထိုေဆးသည္ လည္ေခ်ာင္းကို  ခ်ဲ ႔ေစေသာေဆး 
   ျဖစ္သည္၊ 

                    

១.           
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៤.                                   ១   
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៧.                         ២                 
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ภาษาไทย พมา่ กมัพชูา 

วธิกีารใชย้าพน่จมกู 
1. สัง่น า้มกูออกจากจมกูใหห้มด 
2. เปดิฝาครอบขวดยาออก แลว้จบัขวดพน่

ยาดว้ยนิ วชี และนิ วกลางทีแ่ปน้สขีาว 
โดยใชน้ิ วหวัแมม่อืรอบรบัทีก่น้ขวดพน่
ยา เขยา่ขวดใหย้าเขา้กนัไดด้ ี

3. นัง่ตวัตรงกม้ศรษีะไปขา้งหนา้ลก็นอ้ย 
4. สอดปลายขวดพน่ยาเขา้ไปในรจูมกู ถา้

มนี า้มกูหลงัจากพน่ยา อยา่เพิง่สัง่ออก 
และไมค่วรพน่เขา้ผนงักั นจมดู 

5. กดพน่ยาเขา้ไปในรจูมกู ถา้มนี า้มกู
หลงัจากพน่ยาอยา่เพิง่สัง่ออก และไม่
ควรพน่เขา้ผนงักั นจมกู 

6. หากพน่ 2 ครั ง ใหพ้น่หา่งกนัประมาณ 
1-2 นาท ี

7. เช็ดทา้ความสะอาดปลายขวดทีพ่น่ยา  
8. ปดิฝาครอบใหส้นทิ 

အသက္ရႈေပ်ာက္ျဖန္းေဆး Spray 

၁၊ႏွာရည္ကိုကုန္ေအာင္ညႇစ္ထုတ္ပါ၊ 
၂၊ေဆးပုလင္ကိုလွဳပ္ခါျပီး အဖံုးကိုဖြင့္ပါ၊   ေဆးကေတာ့ 
 ခြက္ကို စပယ္ေဆးဗူႏွင့္တည့္ထားျပီး လက္ျဖင့္ဖိတ္ 
လိုက္ပါ၊ 
၃၊ တည့္တည့္ထိုင္ခ်၍ ဦးေခါင္းကိုေရွ ႔ကိုအနည္းငယ္ 
 ေစာင္းေပးပါ၊ 
၄၊ ႏွာေခါင္းအတြင္း ေဆးျဖန္းျပီးေနာက္ပိုင္း ႏွာရည္ထြက္ 
   လာပါက ႏွာေခါင္းကိုညႇစ္ျပီး ခ်ကခ်င္းမထုတ္ရ၊ထို႔ 
   အျပင္ ႏွာေခါင္းအ၀နံဘဲတြင္လည္းမထိသင့္ပါ၊ 
၅၊ ႏွာေခါင္းအတြင္းေဆးကိုျဖန္းျပီးေနာက္ ႏွာရည္ကိုခ်က္ 
   ခ်င္းမထုတ္ရ ထို႔အျပင ္ႏွာေခါင္း အ၀နံဘဲတြင္လည္း 
  မထိသင့္ပါ၊ 
၆၊ အကယ္၍ ေဆးႏွစ္ၾကိမ္ျဖန္းမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ႏွင္႔ 
 တစ္ၾကိမ္ အခ်ိန္ အနည္းအခ်ိန္ ၁ မွ ၂ မိနစ္ခန္႔ၾကာျပီးမွ 
  ျဖန္းပါ၊ 
၇၊ ေဆးပုလင္ကိုသန္႔ရွင္းစြာအ၀တ္ျဖင့္သုတ္ထားပါ၊ 
၈၊ ေဆးပုလင္ကိုအဖံုးလံုေအာင္ပိတ္ပါ၊ 
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