
รายการยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุงล่าสุดตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  ยาสามัญประจําบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

1. ยาแกป้วดทอ้ง 

ทอ้งอืด ทอ้งขึ้น 

ทอ้งเฟ้อ 

1 ยาเมด็ลดกรด  

อะลมูินา-แมกนีเซีย 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Aluminium Hydroxide 200-600 mg.  

Magnesium Hydroxide 200-400 mg. 

บรรเทาอาการจุก

เสียด ทอ้งขึ้น 

ทอ้งเฟ้อ และ

ปวดทอ้ง

เนื่องจากมีกรด

มาก ในกระเพาะ

อาหารหรือแผล

ในกระเพาะ

อาหารและลาํไส้ 

เคี้ยวยาก่อนกลืน 

รับประทานก่อน

อาหาร 1/2 

ชัว่โมง หรือหลงั

อาหาร 1 ชัว่โมง 

หรือเมื่อมีอาการ 

ผูใ้หญ่ 

รับประทานครั้ง

ละ 1-4 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้ง

ละ 1-2 เมด็ 

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่

เป็นโรคหวัใจ

หรือโรคไต 

2) ไม่ควร

รับประทานเป็น

เวลานานกว่า 2 

สัปดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ สาํหรับ

ตาํรับที่มี Low 

Sodium คือ มีผล

วิเคราะหท์ี่แสดง

วา่มีปริมาณของ 

Sodium ในขนาด

รับประทานต่อ

วนัไม่เกิน 5 mEq 

(115 mg.) ใหแ้จง้

คาํเตือนดงันี้  

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่

เป็นโรคไต 

2) ไม่ควร

รับประทานเป็น

เวลานานกว่า 2 

สัปดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติกหรือ

อลมูิเนียมละ 4 และ 

10 เมด็ 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 2 ยานํ้าลดกรด  

อะลมูินา-แมกนีเซีย 

ในสูตรตาํรับ 5 มิลลิลิตรประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือ 

Aluminium Hydroxide 165-650 mg.  

Magnesium Hydroxide 103-500 mg. 

บรรเทาอาการจุก

เสียด ทอ้งขึ้น 

ทอ้งเฟ้อ และ

ปวดทอ้ง

เนื่องจากมีกรด

มาก ในกระเพาะ

อาหารหรือแผล

ในกระเพาะ

อาหารและลาํไส้ 

เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

รับประทานก่อน

อาหาร 1/2 ชัว่โมง 

หรือหลงัอาหาร 1 

ชัว่โมง หรือเมื่อมี

อาการ 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-4 ชอ้นชา 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-2 ชอ้นชา 

เดก็ 3-6 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2-1 ชอ้นชา 

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคหวัใจหรือโรคไต 

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นเวลานานกว่า 2 

สปัดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ สาํหรับ

ตาํรับที่มี Low Sodium 

คือ มีผลวิเคราะห์ที่

แสดงวา่มีปริมาณของ 

Sodium ในขนาด

รับประทานต่อวนัไม่

เกิน 5 mEq (115 mg.) 

ใหแ้จง้คาํเตือนดงันี้  

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคไต 

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นเวลานานกว่า 2 

สปัดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ 

 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

ขวดละ 240 

มิลลิลิตร และ 

450 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 3 ยาเมด็แกท้อ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อโซดามินท ์

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Sodium Bicarbonate 300 mg.  

Peppermint Oil 0.003 ml. 

บรรเทาอาการจุก

เสียด ลดอาการ

ระคายเคือง 

เนื่องจากมีกรด

มากในกระเพาะ

อาหาร 

รับประทานหลงั

อาหาร 1 ชัว่โมง 

หรือเมื่อมีอาการ 

ผูใ้หญ่รับประทาน

ครั้งละ 3-6 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-3 เมด็ 

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคไต 

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นเวลานานกว่า 2 

สปัดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

4 ยาขบัลม ในสูตรตาํรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยา

สาํคญั คือ  

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.  

Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.  

Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml. 

บรรเทาอาการ

ทอ้งขึ้น ทอ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ และขบั

ลมในกระเพาะ

อาหาร 

เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

รับประทานวนัละ 

3-4 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1 หรือ 2 

ชอ้นโต๊ะ  

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2 หรือ 1 ชอ้น

โต๊ะ 

 

 

 

 

ยานี้มีแอลกอฮอลผ์สม

อยู ่…..% ควรใชด้ว้ย

ความระมดัระวงั 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนั ไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 180 

มิลลิลิตร 240 

มิลลิลิตร และ 

450 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 5 ยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 

ยาธาตุ 

นํ้าแดง 

ในสูตรตาํรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยา

สาํคญั คือ 

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g.  

Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.  

และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ไดแ้ก่  

Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml.  

Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.  

Compound Tinospora Tincture 0.50 ml.  

Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.  

Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml.  

Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml.  

Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml.  

และ/หรือ volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณ

ทางยาไดแ้ก่  

Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml.  

Peppermint Oil 0.03-0.20 ml.  

Menthol 0.05-0.30 ml.  

Concentrated Dill Water 0.10 ml.  

Camphor 19.00 mg. 

บรรเทาอาการ

ปวดทอ้ง

เนื่องจากจุกเสียด 

ทอ้งขึ้น ทอ้งเฟ้อ 

เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

รับประทานก่อน

อาหารวนัละ 3 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1 หรือ 2 

ชอ้นโต๊ะ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2 หรือ 1 ชอ้น

โต๊ะ 

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคหวัใจหรือโรคไต 

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นเวลานานกว่า 2 

สปัดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่  

3) ยานี้มีแอลกอฮอล์

ผสมอยู ่…..% ควรใช้

ดว้ยความระมดัระวงั 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 180 

มิลลิลิตร 240 

มิลลิลิตร และ 

450 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 6 ยานํ้าแกท้อ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ โซเดียม  

ไบคาร์บอเนต 

ในสูตรตาํรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือSodium Bicarbonate 50 mg.  

โดยในสูตรตาํรับไม่อนุญาตใหใ้ช ้Alcohol เป็น

ส่วนผสม 

บรรเทาอาการ

ทอ้งอืด ทอ้งขึ้น 

ทอ้งเฟ้อ 

เนื่องจากมีกรด

มากในกระเพาะ

อาหาร 

ใชป้้อนใหท้ารก

และเด็กหลงัอาหาร 

หรือเมื่อมีอาการ 

ไม่ควรใหเ้กินวนั

ละ 6 ครั้ง 

เดก็อาย ุ2-3 ปี ครั้ง

ละ 2-3 ชอ้นชา 

เดก็อาย ุ6-12 เดือน 

ครั้งละ 2 ชอ้นชา 

เดก็อาย ุ1-6 เดือน 

ครั้งละ 1 ชอ้นชา 

ทารกแรกเกิด-1 

เดือน ไม่ควรใช ้

1) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคหวัใจหรือโรคไต 

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นเวลานานกว่า 2 

สปัดาห์ นอกจาก

แพทยส์ัง่ 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 60 

มิลลิลิตร 

7  ยาทาแกท้อ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ ทิงเจอร์

มหาหิงคุ ์

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Asafetida 20 % w/v 

บรรเทาอาการ

ทอ้งขึ้น ทอ้งเฟ้อ 

ปวดทอ้งในเดก็ 

ทาบางๆ ที่หนา้

ทอ้ง วนัละ 2-3 ครั้ง 

หา้มรับประทาน เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร 30 

มิลลิลิตร และ  

60 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

2. ยาแกท้อ้งเสีย 8  ยาแกท้อ้งเสีย   

ผงนํ้ าตาลเกลือแร่ 

ในสูตรตาํรับ 1 ซอง ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Sodium Chloride 0.875 g.  

Sodium Bicarbonate 0.625 g.  

Potassium Chloride 0.375 g.  

Glucose - Anhydrous 5.000 g.  

หรือในสูตรตาํรับ 1 ซอง ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือ  

Sodium Chloride 0.875 g.  

Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g..  

Potassium Chloride 0.375 g.  

Glucose Anhydrous 5.000 g. 

ทดแทนการเสีย

นํ้าในรายที่มี

อาการทอ้งร่วง 

หรือในรายที่มี

อาเจียนมากๆ 

และป้องกนั

การช็อคเนื่องจาก

การที่ร่างกายขาด

นํ้า 

เทผงยาทั้งซอง

ละลายในนํ้ าสะอาด 

เช่น นํ้าตม้สุกที่เยน็

แลว้ ประมาณ 250 

มิลลิลิตร (1 แกว้) 

ใหด้ื่มมากๆ เมื่อ

เริ่มมีอาการ

ทอ้งร่วง ถา้ถ่าย

บ่อยใหด้ื่มบ่อยครั้ง

ขึ้น ถา้อาเจียนดว้ย

ใหด้ื่มทีละนอ้ยแต่

บ่อยครั้ง 

เดก็อายมุากกวา่ 2 

ปี-ผูใ้หญ่ ใหด้ื่ม

สารละลายเกลือแร่

ประมาณ 1 แกว้ 

(250 มิลลิลิตร) ต่อ

การถ่ายอจุจาระ 1 

ครั้ง หรือตามความ

กระหายของผูป้่วย 

 

 

1) ผูท้ี่เป็นโรคหวัใจ

หรือโรคไต ควร

ปรึกษาแพทยก์่อนใช ้

2) ถา้ผูป้่วยยงัมีอาการ

อาเจียนมาก เหงื่อออก

มาก ตวัเยน็ ความรู้สึก

เปลี่ยนแปลงไป หรือ

หมดสติ ควรนาํผูป้่วย

ส่งโรงพยาบาลโดย

ด่วน 

1) เกบ็ในที่แหง้ 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

2) ยาที่ละลายนํ้า

แลว้เกิน 24 

ชัว่โมง ไม่ควรใช ้

1 ซองสาํหรับ

ผสมนํ้า 250 

มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

     เดก็อ่อน-เดก็อาย ุ  

2 ปี ใหด้ื่มทีละนอ้ย

สลบักบันํ้าเปล่า

ประมาณวนัละ 3 

ซองหรือมากพอที่

คนไขต้อ้งการและ

ดื่มต่อไปจนกวา่

อาการจะดีขึ้น 

   

3. ยาระบาย 9 ยาระบายกลีเซอรีน

ชนิดเหน็บทวาร

สาํหรับเด็ก 

ในสูตรตาํรับ 1 แท่ง ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Glycerin 91 % w/w 

สาํหรับบรรเทา

อาการทอ้งผกู ใช้

เหน็บทวารหนกั

เพือ่ช่วยการ

ขบัถ่าย 

ใชเ้หน็บทวารหนกั

ครั้งละ 1 แท่ง เมื่อ

ตอ้งการ ควรรอไว ้

15 นาที เพื่อใหต้วั

ยาละลาย 

ไม่ควรใชเ้ป็นประจาํ เกบ็ในตูเ้ยน็ และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

แท่งละ 1.5 กรัม  

บรรจุแผง 

10  ยาระบายกลีเซอรีน

ชนิดเหน็บทวาร

สาํหรับผูใ้หญ่ 

ในสูตรตาํรับ 1 แท่ง ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Glycerin 91 % w/w 

สาํหรับบรรเทา

อาการทอ้งผกู ใช้

เหน็บทวารหนกั

เพือ่ช่วยการ

ขบัถ่าย 

ใชเ้หน็บทวารหนกั

ครั้งละ 1 แท่ง เมื่อ

ตอ้งการ ควรรอไว ้

15 นาที เพื่อใหต้วั

ยาละลาย 

ไม่ควรใชเ้ป็นประจาํ เกบ็ในตูเ้ยน็ และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

แท่งละ 2.55 กรัม 

บรรจุแผง 

11   ยาระบาย 

แมกนีเซีย 

ในสูตรตาํรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยา

สาํคญั คือMagnesium Hydroxide 1.2 g. 

ยาระบาย เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

รับประทานก่อน

นอนหรือตื่นนอน

เชา้ 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 2-3 ชอ้น

โต๊ะ (30-45 

มิลลิลิตร) 

1) หา้มใชเ้มื่อมีอาการ

ปวดทอ้ง หรือคลื่นไส้

อาเจียน  

2) ไม่ควรรับประทาน

เป็นประจาํ 

เกบ็ที่อุณหภูมิ

ระหวา่ง 15-30 

องศาเซลเซียส 

ขวดละ 60 

มิลลิลิตร และ120 

มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

     เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-2 ชอ้นโต๊ะ (15-

30 มิลลิลิตร)  

เดก็ 1-6 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-3 ชอ้นชา ( 5-15 

มิลลิลิตร) 

   

12 ยาระบาย 

มะขามแขก 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

ฝักมะขามแขกที่เอาเมลด็ออกแลว้  

ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากบั Sennoside B 

7.5 mg. 

ยาระบาย รับประทานก่อน

นอนหรือตื่นนอน

เชา้ 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 3-4 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-2 เมด็ 

1) หา้มใชเ้มื่อมีอาการ

ปวดทอ้งหรือคลื่นไส้

อาเจียน 

2) หญิงมีครรภห์รือให้

นมบุตรควรปรึกษา

แพทยก์่อนใชย้า 

3) ไม่ควรรับประทาน

เป็นประจาํ 

เกบ็ในที่แหง้ 

และอุณหภูมิตํ่า

กวา่ 30 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ10 เมด็ 

13 ยาระบาย  

โซเดียม คลอไรด ์

ชนิดสวนทวาร 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Sodium Chloride 15 % w/v 

สาํหรับบรรเทา

อาการทอ้งผกู ใช้

สวนทวารใหถ้่าย

อุจจาระ 

สวนเขา้ทางทวาร

หนกั แลว้กลั้นไว้

จนทนไวไ้หวจึงเขา้

สว้ม 

ผูใ้หญ่ ใชค้รั้งละ 

20-40 มิลลิลิตร 

เดก็ 6-12 ปี ใชค้รั้ง

ละ 10-20 มิลลิลิตร  

เดก็ 1-6 ปี ใชค้รั้ง

ละ 5-10 มิลลิลิตร 

ไม่ควรใชเ้ป็นประจาํ เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

หลอดพลาสติก 

10 มิลลิลิตร และ 

20 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

4. ยาถ่ายพยาธิ

ลาํไส้ 

14 ยาถ่ายพยาธิตวักลม มี

เบนดาโซล 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Mebendazole 100 mg. 

ถ่ายพยาธิเสน้ดา้ย 

ตวักลม 

เคี้ยวยาใหล้ะเอียด

ก่อนกลืน 

สาํหรับพยาธิ

เสน้ดา้ยและพยาธิ

เขม็หมุด ทั้งเด็กอายุ

ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

และผูใ้หญ่ 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ หลงัอาหาร

เยน็เพียงครั้งเดียว  

สาํหรับพยาธิตวั

กลมอื่นๆ ไดแ้ก่ 

พยาธิปากขอ พยาธิ

ไสเ้ดือน และพยาธิ

แส้มา้ ทั้งเดก็อายุ

ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

และผูใ้หญ่ 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ วนัละ 2 ครั้ง 

หลงัอาหารเชา้และ

เยน็ติดต่อกนั 3 วนั 

และอาจ

รับประทานซํ้ าอีก 1 

เมด็ หลงัจากการ

รักษาครั้งแรก 2 

สปัดาห์ต่อมา 

1) ไม่ควรใชใ้นหญิงมี

ครรภใ์นระยะ 3 เดือน

แรก และผูท้ี่เป็นโรค

ตบั 

2) หา้มใชใ้นเด็กอายุ

ต ํ่ากวา่ 2 ปี 

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

6 เมด็ 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

5. ยาบรรเทาปวด 

ลดไข ้

15 ยาเมด็บรรเทาปวด 

ลดไขพ้าราเซตามอล 

500 มก. 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ  

Paracetamol 500 mg. 

ลดไข ้บรรเทา

อาการปวด 

รับประทานหลงั

อาหารทนัทีหรือ

ขณะทอ้งไม่วา่ง

แลว้ดื่มนํ้าตา

มมากๆ  

รับประทานทุกๆ 4 

–6 ชัว่โมงเมื่อมี

อาการ ไม่ควร

รับประทานเกินวนั

ละ 5 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-2 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ 

เดก็ 3-6 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2 เมด็ 

1) หา้มใชใ้นเด็กอายุ

ต ํ่ากวา่ 1 ปี และหญิงมี

ครรภร์ะยะใกลค้ลอด 

2) หา้มใชส้าํหรับลด

ไขใ้นผูท้ี่ป่วยเป็นโรค

ไขห้วดัใหญ่ อีสุกอีใส 

และไขเ้ลือดออก 

3) หา้มใชใ้นผูท้ี่เป็น

โรคแผลในระบบ

ทางเดินอาหารและ

โรคหอบหืด 

4) หา้มใชส้าํหรับ

รักษาอาการปวดเมื่อย

เนื่องจากการทาํงาน

หนกั 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

16 ยาเมด็บรรเทาปวด 

ลดไขพ้าราเซตามอล 

325 มก. 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Paracetamol 325 mg. 

ลดไข ้บรรเทา

อาการปวด 

รับประทานทุก 4 

หรือ 6 ชัว่โมง เมื่อ

มีอาการ ไม่ควร

รับประทานเกินวนั

ละ 4 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-2 เมด็ 

 

1) ถา้ใชย้านี้เกินขนาด

ที่ระบุไวบ้นฉลาก 

หรือเอกสารกาํกบัยา 

จะทาํใหเ้ป็นพษิต่อ 

ตบัได ้และไม่ควรใช้

ยานี้ติดต่อกนัเกิน 5 

วนั 

 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

      

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2-1 เมด็ 

 

2) ผูท้ี่เป็นโรคตบั โรค

ไต ควรปรึกษาแพทย์

หรือ เภสัชกรก่อนใช้

ยานี้ 

3) หา้มใชส้าํหรับ

รักษาอาการปวดเมื่อย 

เนื่องจากการทาํงาน

หนกั 

  

17 ยานํ้าบรรเทาปวด ลด

ไขพ้าราเซตามอล 

ในสูตรตาํรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือParacetamol 120 mg.  

โดยในสูตรตาํรับไม่อนุญาตใหใ้ช ้Alcohol เป็น

ส่วนผสม 

ลดไข ้บรรเทา

อาการปวด 

รับประทานทุก 4 

หรือ 6 ชัว่โมง เมื่อ

มีอาการ ไม่ควร

รับประทานเกินวนั

ละ 5 ครั้ง 

- สาํหรับขนาด

บรรจุขวดละ 60 

มิลลิลิตรพร้อม

ชอ้นชาใหแ้สดง

ขนาดรับประทาน

ดงันี้ 

เดก็อาย ุ3-6 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1-2 ชอ้นชา (5-10 

มิลลิลิตร) 

 

 

1) ถา้ใชย้านี้เกินขนาด

ที่แนะนาํ จะทาํใหเ้ป็น

พิษต่อตบัได ้และไม่

ควรใชย้านี้ติดต่อกนั

เกิน 5 วนั 

2) ผูท้ี่เป็นโรคตบั โรค

ไต ควรปรึกษาแพทย์

หรือเภสชักรก่อนใช้

ยานี้ 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

ขวดสีชา 30 

มิลลิลิตรในกล่อง

กระดาษพร้อม

หลอดหยด (1.2 

มิลลิลิตร) และ

ขวดสีชา 60 

มิลลิลิตรในกล่อง

กระดาษพร้อม

ชอ้นชา 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

     เดก็อาย ุ1-3 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2-1 ชอ้นชา (2.5-

5 มิลลิลิตร) 

เดก็อาย ุ6 เดือน-1 

ปี รับประทานครั้ง

ละ 1/2 ชอ้นชา (2.5 

มิลลิลิตร) 

- สาํหรับขนาด

บรรจุขวดละ 30 

มิลลิลิตรพร้อม

หลอดหยดใหแ้สดง

ขนาดรับประทาน

ดงันี้ 

เดก็อาย ุ4-5 เดือน 

รับประทานครั้งละ 

2 หลอดหยด (2.4 

มิลลิลิตร) 

เดก็อาย ุ2-3 เดือน 

รับประทานครั้งละ 

1/2 หลอดหยด (1.8 

มิลลิลิตร)  

เดก็แรกเกิด –1 

เดือน รับประทาน

ครั้งละ 1 หลอด

หยด (1.2 มิลลิลิตร) 

   



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 18 พลาสเตอร์บรรเทา

ปวด 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ Volatile 

Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal 

Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือ

หลายชนิดผสมกนั ไดแ้ก่  

Borneol 0.21-1.00 %w/w  

Camphor 1.00-2.80 %w/w.  

Caoutchouc 30.00 %w/w  

Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w  

Eucalyptus Oil 0.50 %w/w  

Menthol 0.30-6.49 %w/w  

Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w  

Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w  

Thymol 0.14-0.50 %w/w  

Capsaicin Extract 0.65 %w/w  

Polybutene 12.00 %w/w  

Capsicum Powder 11.00 %w/w  

Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w  

และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/ 

ใชบ้รรเทาอาการ

ปวดกลา้มเนื้อ 

เชด็บริเวณผวิหนงั

ที่จะปิดใหส้ะอาด

และแหง้  

ปิดพลาสเตอร์ตรง

บริเวณที่มีอาการ

ปวด ควรเปลี่ยนวนั

ละ 1-2 ครั้ง 

อยา่ใชพ้ลาสเตอร์นี้ใน

บริเวณเยือ่บุอ่อน ตา 

หรือบริเวณบาดแผล

เปิด 

เกบ็ในที่เยน็ และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

10 แผน่ 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

6. ยาแกแ้พ ้ 

  ลดนํ้ามูก 

19 (6.1) ยาเมด็แกแ้พ ้ลด

นํ้ามูก คลอร์เฟนิรา

มีน 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Chlorpheniramine Maleate 2 mg. 

บรรเทาอาการแพ ้

เช่น ลมพิษ นํ้ามูก

ไหล 

รับประทานทุก 4-6 

ชัว่โมง เมื่อมีอาการ 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-2 เมด็ ไม่

ควรรับประทาน

เกินวนัละ 12 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ ไม่ควร

รับประทานเกินวนั

ละ 6 เมด็ 

1) ไม่ควรใชย้า

ติดต่อกนันานเกิน 7 

วนั 

2) ยานี้อาจทาํใหเ้กิด

อาการง่วงซึม จึงไม่

ควรขบัขี่ยานยนตห์รือ

ทาํงานเกี่ยวกบัเครื่อง 

จกัรกล และหลีกเลี่ยง

เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลผ์สม 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

6 เมด็ แผง

พลาสติกหรือ

อลมูิเนียมละ 4 

และ 10 เมด็ 

20 (7.1) ยานํ้าแกไ้อขบั

เสมหะสาํหรับเดก็ 

ในสูตรตาํรับ 5 มล. ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ  

Ammonium Carbonate 0.02 g.  

Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml. 

บรรเทาอาการไอ 

ขบัเสมหะ 

รับประทานวนัละ 

3-4 ครั้ง 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

2 ชอ้นชา (10 

มิลลิลิตร) 

เดก็ 3-6 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1 ชอ้นชา ( 5 

มิลลิลิตร) 

เดก็ 1-3 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2 ชอ้นชา (2.5 

มิลลิลิตร 

 เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 60 

มิลลิลิตร และ 

120 มิลลิลิตร 
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7. ยาแกไ้อ  

  ขบัเสมหะ 

21 (7.2) ยาแกไ้อนํ้าดาํ ในสูตรตาํรับ 5 มล. ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.  

Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.  

Camphorated Opium Tincture 0.6 ml. 

บรรเทาอาการไอ 

และช่วยขบั

เสมหะ 

เขยา่ขวดก่อนใช ้

รับประทานวนัละ 

3-4 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-2 ชอ้นชา 

(5-10 มิลลิลิตร) 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1/2 - 1 ชอ้นชา 

(2.5-5 มิลลิลิตร) 

1) หา้มใชย้านี้ในเด็กที่

อายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี คนชรา 

และหญิงมีครรภ ์

2) หา้มใชย้านี้

ติดต่อกนันานเกิน 3 

วนั 

3) ยานี้มีแอลกอฮอล์

ผสมอยู ่…..% ควรใช้

ดว้ยความระมดัระวงั 

เกบ็ใหพ้น้มือเด็ก 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 60 

มิลลิลิตร 

8. ยาดมหรือทา

แกว้ิงเวียน หนา้

มืด คดัจมูก 

22 (8.1) ยาดมแกว้ิงเวียน 

เหลา้แอมโมเนียหอม 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Ammonium Carbonate 3.40 % W/V  

Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V 

ดม บรรเทา

อาการวิงเวียน 

หนา้มืด หรือทา

ผวิหนงั บรรเทา

อาการเนื่องจาก

พิษแมลงกดัต่อย 

หรือถูกพชืมีพษิ 

ใชชุ้บสาํลีดม หรือ

ใชท้า 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร 
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 23 (8.2) ยาดมแกว้ิงเวียน 

แกค้ดัจมูก 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือVolatile 

Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal 

Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกนั ไดแ้ก่ 

Menthol 0.07-77.90%w/v  

Camphor 0.45-42.00%w/v  

Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v  

Anise Oil 0.68%v/v  

Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v  

Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v  

Cassia Oil 0.50%w/v  

Clove Oil 1.25 %v/v  

Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v  

Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v  

Lavender Oil 4.69-8.00%v/v  

Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v  

Sage Oil 6.00%w/v    ,Sassafras Oil 5.00%w/v  

Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v  

Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v  

Myrrh Tincture 1.00%w/v  

Ratanghia Tincture 0.40%v/v  

Terpinol 3.33%v/v     , Thymol 0.10%w/v  

Camphor Spirit 3.00%v/v  

Borneo Camphor 9.00%w/v  

Bornyl Acetate 0.42%w/v  

Linalyl Acetate 0.47%w/v  

Phenyl Salicylate 0.60%w/v  

Standard Chamomile Extract 10.00%w/v 

บรรเทาอาการคดั

จมูก หายใจไม่

ออก และบรรเทา

อาการวิงเวียน

ศีรษะ 

ใชสู้ดดม หรือทา

บางๆ ตามคอและ

หนา้อก 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ไม่เกิน 14 

มิลลิลิตร 

สามารถทาํในรูป

ยาสูดดมหรือยา

นํ้าสาํหรับสูดดม 
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 24 (8.3) ยาทาระเหย

บรรเทาอาการคดัจมูก

ชนิดขี้ผึ้ง 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ Volatile 

Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิด

ผสมกนั ไดแ้ก่ Menthol 1.35-3.00%w/w  

Camphor 3.00-9.00%w/w  

Cajuput Oil 3.00%w/w  

Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w  

Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w 

บรรเทาอาการคดั

จมูกและลด

อาการอนั

เนื่องจากหวดั 

ทายาที่บริเวณลาํคอ 

หนา้อกและหลงั 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ไม่เกิน 50 กรัม 

9. ยาแกเ้มารถ 

เมาเรือ 

25 ยาเมด็แกเ้มารถ  

เมาเรือ  

ไดเมนไฮดริเนท 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Dimenhydrinate 50 mg. 

ใชป้้องกนัอาการ

เมารถ เมาเรือ 

ผูใ้หญ่รับประทาน

ครั้งละ 1 เมด็ ก่อน

ออกเดินทางอยา่ง

นอ้ย 30 นาที 

ยานี้อาจทาํใหเ้กิด

อาการง่วงซึม จึงไม่

ควรขบัขี่ยานยนตห์รือ

ทาํงานเกี่ยวกบั

เครื่องจกัรกล และ

หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลผ์สม 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

2 เมด็ 

10. ยาสาํหรับ

โรคตา 

26 ยาหยอดตา  

ซลัฟาเซตาไมด ์

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Sulfacetamide Sodium 10 % w/v 

รักษาอาการตา

แดง ตาอกัเสบ 

จากโรคติดเชื้อ 

ใชห้ยอดตาครั้งละ 

1-2 หยด วนัละ 3-4 

ครั้ง 

หา้มใชเ้มื่อเปิดใชแ้ลว้

เกิน 1 เดือนหรือเมื่อยา

เปลี่ยนสี ขุน่ หรือมี

ตะกอน 

เกบ็ในที่เยน็

อุณหภูมิระหวา่ง 

8-15 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดสีชาละ 10 

มิลลิลิตร 

27 ยาลา้งตา ในสูตรตาํรับประกอบดว้ย  

Sodium Chloride  

ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสาํหรับใชก้บัยาตา 

ไดแ้ก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v 

หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 

0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ดว้ย Buffer ที่เหมาะสม 

และปรับนํ้ายาใหเ้ป็น Isotonic กบันํ้ าตา 

ใชล้า้งตาเพื่อ

บรรเทาอาการ

แสบตา ระคาย

เคืองตา อนั

เนื่องมาจาก ผง 

ควนั สิ่งสกปรก

เขา้ตา 

ใชล้า้งตาวนัละ 2-3 

ครั้ง 

หา้มรับประทาน ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 120 

มิลลิลิตรพร้อม

ถว้ยลา้งตา 
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11. ยาสาํหรับ

โรคปากและคอ 

28 ยากวาดคอ ในสูตรตาํรับประกอบดว้ย 

Potassium Iodide 2.50 g.  

Iodine 1.25 g.  

Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.  

Purified Water 2.50 ml.  

Peppermint Oil 0.40 ml.  

Glycerin to 100.00 ml. 

บรรเทาอาการ

อกัเสบ และเจบ็

ในลาํคอ 

เติมนํ้ าสะอาด

เท่าตวัแลว้ใชก้วาด

คอในผูใ้หญ่ 

ใชส้าํหรับกวาดในคอ

เท่านั้น 

ปิดฝาใหส้นิท 

เกบ็ในที่เยน็ และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร 

29 ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า 

เยนเชี่ยนไวโอเลต 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ Gentian 

Violet 1%w/v 

รักษากระพุง้แกม้

และลิ้นเป็นฝ้า

ขาว 

ใชส้าํลีชุบยาทาตาม

บริเวณที่เป็น วนัละ 

2-3 ครั้ง 

ใชส้าํหรับทาในปาก

เท่านั้น 

เกบ็ที่อุณหภูมิตํ่า

กวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร และ 30 

มิลลิลิตร 

30 ยาแกป้วดฟัน ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Chlorobutanol 25g.  

Clove Oil to 100 ml. 

บรรเทาอาการ

ปวดฟัน 

ใชไ้มเ้ลก็ๆ พนัสาํลี

ชุบยาอุดฟันตรงที่

เป็นรู 

1) ระวงัอยา่ใหถู้ก

บริเวณอื่น 

2) ถา้อาการไม่ดีขึ้น

ควรปรึกษาทนัต

แพทย ์

เกบ็ใหพ้น้มือเด็ก 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 8 

มิลลิลิตร 

31 ยาอมบรรเทาอาการ

ระคายคอ 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ Volatile 

Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal 

Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือ

หลายชนิดผสมกนั ไดแ้ก่ Abietis Pine Oil 

0.30%v/w  

Anise Oil 0.25%w/w  

Borneol 1.66-2.00%w/w  

Cinnamon Oil 0.35%w/w  

Creosote 0.20%v/w  

Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w  

Lemon Oil 0.30-0.52%v/w  

ทาํใหชุ้่มคอ 

บรรเทาอาการ

ระคายคอ 

ใชอ้มใหล้ะลายชา้ๆ 

ครั้งละ 1-5 เมด็ 

 เกบ็ในที่แหง้และ

เยน็ 

ไม่เกิน 100 เมด็ 

หรือ ไม่เกิน 30 

กรัม 
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   Menthol 0.06-5.00%w/w  

Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w  

Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w  

Licorice Extract 7.31-16.67%w/w  

Tincture Capsicum 0.02%w/w  

Amomum 1.00-4.00%w/w  

Aniseed 2.00%w/w  

Catechu 8.33-38.00%w/w  

Cinnamon 2.00-10.00%w/w  

     

 ยาอมบรรเทาอาการ

ระคายคอ(ต่อ) 

Clove 0.67-4.00%w/w  

Costus 0.67%w/w  

Fennel 1.67-2.00%w/w  

Ginger 2.00-8.00%w/w  

Licorice 26.67-71.38%w/w  ,Saffron 2.00%w/w  

Saussurea 1.00 - 3.00%w/w  

Silver Leaf 0.93%w/w  

และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w 

     

32 ยาอมบรรเทาอาการ

เจ็บคอ  

 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ 

Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg. 

2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg. 

และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg. 

บรรเทาอาการ

เจบ็คอ 

ผูใ้หญ่และเดก็อายุ

ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 

อมครั้งละ 1 เมด็ให้

ละลายชา้ๆในปาก

ทุก 2-3 ชัว่โมง 

1) หากใชต้ิดต่อกนั 2 

วนั แลว้อาการไม่ดีขึ้น

ควร ปรึกษาแพทย์

หรือเภสชักร 

2) หญิงมีครรภแ์ละ

หญิงใหน้มบุตรควร

ปรึกษาแพทยห์รือ

เภสชักรก่อนใชย้า 

3) ไม่ควรใชใ้นเดก็

อายตุ ํ่ากวา่ ๖ ปี 

เกบ็ยาในที่

อุณหภูมิไม่เกิน 

30 oC 

แผงอลมูิเนียม

หรือแผงบลิ

สเตอร์ละ 

ไม่เกิน 8 เมด็ 
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12. ยาใส่แผล       

    ลา้งแผล 

33 ยาใส่แผล ทิงเจอร์

ไอโอดีน 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือIodine 

2.0-2.5 %w/v  

Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v 

รักษาแผลสด ใชส้าํลีสะอาดชุบ

ยาทาที่แผล 

1) หากมีอาการระคาย

เคืองหรือผื่นแดง

เกิดขึ้น ใหห้ยดุใชย้า 

2) หลีกเลี่ยงอยา่ใหย้า

เขา้ตา 

ปิดฝาใหส้นิท 

และเก็บในที่

อุณหภูมิตํ่ากว่า 

40 องศาเซลเซียส 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร และ 30 

มิลลิลิตร 

34 ยาใส่แผล  

ทิงเจอร์ไทเมอรอ

ซอล 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Thimerosal 0.1 % w/v 

รักษาบาดแผล ใชส้าํลีสะอาดชุบ

ยาทาที่แผล 

1) หากมีอาการระคาย

เคืองหรือผื่นแดง

เกิดขึ้น ใหห้ยดุใชย้า 

2) หลีกเลี่ยงอยา่ใหย้า

เขา้ตา 

ปิดฝาใหส้นิท 

และเก็บในที่

อุณหภูมิตํ่ากว่า 

40 องศาเซลเซียส 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร และ 30 

มิลลิลิตร 

35 ยาใส่แผล โพวิโดน-

ไอโอดีน 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Povidone-Iodine 10 % w/v  

eqivalent to Iodine 1 % w/v 

รักษาแผลสด ใชส้าํลีสะอาดชุบ

ยาทาที่แผล 

1) หากมีอาการระคาย

เคืองหรือผื่นแดง

เกิดขึ้น ใหห้ยดุใชย้า 

2) หลีกเลี่ยงอยา่ใหย้า

เขา้ตา 

ปิดฝาใหส้นิท 

และเก็บในที่

อุณหภูมิตํ่ากว่า 

40 องศาเซลเซียส 

ขวดละ 15 

มิลลิลิตร และ 30 

มิลลิลิตร 

36 ยาไอโซโพรพลิ 

แอลกอฮอล ์

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยIsopropyl Alcohol 

Solution 70 % v/v  

โดยสูตรตาํรับตอ้งแต่งสีดว้ย Brilliant Blue C.I. 

No.42090 

ทาํความสะอาด

บาดแผล 

ใชท้าํความสะอาด

รอบบาดแผล 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 30 

มิลลิลิตร 

37 ยาเอทิลแอลกอฮอล ์ ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยEthyl Alcohol Solution 

70 % v/v  

โดยสูตรตาํรับตอ้งแต่งสีดว้ย Brilliant Blue C.I. 

No.42090 

ทาํความสะอาด

บาดแผล 

ใชท้าํความสะอาด

รอบบาดแผล 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 30 

มิลลิลิตร 

38 นํ้าเกลือลา้งแผล ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือSodium 

Chloride 0.9 % w/v 

ทาํความสะอาด

บาดแผล 

ใชท้าํความสะอาด

รอบบาดแผล 

 เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

ขวดละ 500 

มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

13. ยารักษาแผล

ติดเชื้อ ไฟไหม ้ 

นํ้าร้อนลวก 

39 ยารักษาแผลติดเชื้อ 

ซิลเวอร์ ซลัฟาไดอา

ซีน ครีม 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือSilver 

Sulfadiazine 1% w/w 

ใชท้าภายนอก

เพือ่รักษาการติด

เชื้อของแผล ซึ่ง

เกิดจากไฟไหม ้

หรือนํ้ าร้อนลวก 

ใชท้าบริเวณแผลที่

เป็น ควรทาํความ

สะอาดแผล แลว้ทา

ครีมทุกวนั วนัละ 

1-2 ครั้ง 

(สาํหรับแผลที่ถูก

ไฟไหม ้ควรใชค้รีม

ทุก 24 ชัว่โมง) 

1) ไม่ควรใชย้านี้ใน

หญิงมีครรภ ์และ

ทารกแรกเกิด (1 เดือน

แรก) 

2) ในคนที่แพย้า 

Sulphonamide  

3) ในผูท้ี่เป็นโรคตบั

และโรคไต 

เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ระหวา่ง 15-30 

องศาเซลเซียส 

หลอดละ 5 กรัม  

15 กรัม และ  

25 กรัม 

14. ยาบรรเทา

อาการปวด

กลา้มเนื้อ แมลง

กดัต่อย 

40 ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ Volatile 

Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal 

Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกนั ไดแ้ก่Methyl 

Salicylate 1.14-50.00%w/w  

Camphor 1.76-25.00%w/w  

Menthol 3.00-20.00%w/w  

Cinnamon Oil 1.00-2.40%w/w  

Clove Oil 0.50-5.00%v/w  

Eucalyptus Oil 1.50-13.70%v/w  

Peppermint Oil 0.70-16.00%w/w  

Terpentine Oil 2.00-3.80%v/w  

Capsicum Tincture 0.80-8.00%v/v  

Colophony 2.51%v/w 

บรรเทาอาการ

ปวด บวม อกัเสบ 

เนื่องจากแมลง

กดัต่อย หรือปวด

เมื่อยกลา้มเนื้อ 

ทาและนวดบริเวณ

ที่มีอาการ 

หา้มรับประทาน ปิดฝาใหส้นิท 

และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ไม่เกิน 30 กรัม 
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15. ยาสาํหรับ

โรคผวิหนงั 

41 ยารักษาหิดเหา  

เบนซิลเบนโซเอต 

ในสูตรตาํรับประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือBenzyl 

Benzoate 25 % w/v 

รักษาหิด เหา 

และโลน 

เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

สาํหรับเด็กเลก็ให้

แบ่งยา มาเติมนํ้า

เท่าตวั แลว้ผสมให้

เขา้กนั 

สําหรับรักษาหิด 

อาบนํ้าใหส้ะอาด 

ใชผ้า้หรือแปรง

อ่อนๆ ถตูรงบริเวณ

ที่มีผืน่คนั แลว้

ทายานี้ใหท้ัว่ทิ้งไว ้

24 ชัว่โมง แลว้จึง

อาบนํ้า วนัรุ่งขึ้นให้

ทาซํ้ าใหม่อีกครั้ง 

ตามวิธีเดิม 

สําหรับรักษาเหา

และโลน ใส่ยานี้ให้

ทัว่ศีรษะหรือ

บริเวณ ที่มีเหาหรือ

โลน ทิ้งไว ้1 วนั ถา้

เป็นมากใหใ้ชย้า 2 

ครั้งต่อวนั วนัต่อมา

จึงสระใหส้ะอาด 

เมื่อครบ 7 วนัให้

ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง 

ถา้ยงัไม่หาย ใหใ้ส่

ยาซํ้ าตามวิธีเดิม 

ระวงัอยา่ใหย้าเขา้ตา เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 25 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนั ไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดสีชา 30 

มิลลิลิตร และ  

60 มิลลิลิตร 



 

กลุ่มอาการรักษา ลาํดบั รายการ สูตรตํารับ สรรพคุณ ขนาดและวธิีใช้ คาํเตือน การเกบ็รักษา ขนาดบรรจุ 

 42 ยารักษาหิด ขี้ผึ้ง

กาํมะถนั 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Sublimed Sulphur 10 % w/w 

รักษาโรคหิด ใชท้าบริเวณที่เป็น

หิด วนัละ 2-3 ครั้ง 

ถา้เกิดอาการระคาย

เคืองต่อผวิหนงัให้

หยดุใชย้า 

เกบ็ในที่อุณหภมูิ

ตํ่ากวา่ 40 องศา

เซลเวียส 

หลอดละ 5 กรัม 

และ 15 กรัม 

43 ยารักษากลากเกลื้อน 

นํ้ากดัเทา้ 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือBenzoic 

Acid 2.5-6.5 %w/w  

Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w 

รักษากลาก

เกลื้อน และโรค

นํ้ากดัเทา้ 

ใชท้าบริเวณที่เป็น

โรค วนัละ 2-3 ครั้ง 

ถา้เกิดอาการระคาย

เคืองต่อผวิหนงัให้

หยดุใชย้า 

เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 40 องสา

เซลเซียส 

หลอดละ 5 กรัม 

และ 15 กรัม 

44 ยารักษาโรคผิวหนงั

เรื้อรัง 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ  

Coal Tar 1 % w/w 

รักษาโรคผวิหนงั

เรื้อรังบางชนิด 

เช่น เรื้อนกวาง 

ผวิหนงัเป็นผืน่

คนั 

ใชท้าบริเวณที่เป็น

โรค วนัละ 2-3 ครั้ง 

ถา้เกิดอาการระคาย

เคืองต่อผวิหนงัให้

หยดุใชย้า 

เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

หลอดหรือขวด

ละ  

5 กรัม และ 15 

กรัม 

45 ยาทาแกผ้ดผืน่คนั คา

ลาไมน์ 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Calamine 8-15 %w/v  

Zinc Oxide 3-12 %w/v 

บรรเทาอาการคนั

เนื่องจากผดผืน่

คนั ลมพษิ 

เขยา่ขวดก่อนใชย้า 

ทาบริเวณที่เป็นวนั

ละ 3-4 ครั้ง 

หา้มรับประทาน ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 60 

มิลลิลิตร 120 

มิลลิลิตร และ 

180 มิลลิลิตร 

46 ยารักษาเกลื้อน 

โซเดียม ไทโอซลัเฟต 

ในสูตรตาํรับ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือSodium 

Thiosulfate 100 %w/w 

รักษาเกลื้อน เติมนํ้ าสะอาดจนถึง

คอขวด เขยา่ผสม

กนั จนตวัยาละลาย

หมด (จะไดค้วาม

เขม้ขน้ประมาณ 

25%) ใชท้าบริเวณ

ที่เป็นเกลื้อน หลงั

อาบนํ้า วนัละหลาย

ครั้ง 

ยาที่ผสมนํ้าแลว้ควร

ใชภ้ายใน 15 วนั 

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

ขวดละ 15 กรัม 

สาํหรับผสมนํ้า

เป็น  

60 มิลลิลิตร 
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16. ยาบาํรุง

ร่างกาย 

47 ยาเมด็วิตามินบีรวม ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Thiamine Hydrochloride or Thiamine 

Mononitrate 5 mg. 

Pyridoxine Hydrochloride 2 mg. 

Riboflavine 2 mg . 

Nicotinamide 20 mg. 

ป้องกนัการขาด

วติามินบี และ

บาํรุงร่างกาย 

รับประทานวนัละ 

1 ครั้งหลงัอาหาร 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 1-2 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ 

 เกบ็ในที่แหง้และ

เยน็ และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

48 ยาเมด็วิตามินซี ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Ascorbic Acid 100 mg. 

ป้องกนัการขาด

วติามินซี 

รับประทานวนัละ 

1 ครั้ง 

ผูใ้หญ่ รับประทาน

ครั้งละ 2 เมด็ 

เดก็ 6-12 ปี 

รับประทานครั้งละ 

1 เมด็ 

หา้มใชเ้มื่อเมด็ยา

เปลี่ยนสี 

เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 40 องศา

เซลเซียส และ

ป้องกนัไม่ใหถู้ก

แสงแดด 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

49 ยาเมด็บาํรุงโลหิต 

เฟอร์รัส ซลัเฟต 

ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg. 

รักษาโรคโลหิต

จางเนื่องจากขาด

ธาตุเหลก็ใน

ผูใ้หญ่ 

รับประทานครั้งละ 

1-2 เมด็ วนัละ 3 

ครั้ง หลงัอาหาร 

1) ในช่วงรับประทาน

ยาอุจจาระจะมีสีดาํ 

2) หากเกิดอาการไม่

สบายทอ้ง คลื่นไส้ 

ควรรับประทานยา

พร้อมอาหารหรือ

ค่อยๆเพิ่มขนาดของยา

จนถึงขนาดที่แนะนาํ

ใหใ้ช ้

เกบ็ในที่อุณหภูมิ

ต ํ่ากวา่ 40 องศา

เซลเซียส 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 
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 50 ยาเมด็วิตามินรวม ในสูตรตาํรับ 1 เมด็ ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั คือ

Vitamin A 2,500 I.U.  

Vitamin D 300 I.U.  

Vitamin C 15.00 mg.  

Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg.  

Vitamin B2 0.50 mg.  

Nicotinamide 7.50 mg. 

ป้องกนัการขาด

วติามินสาํหรับ

ผูใ้หญ่ 

รับประทานวนัละ 

1 เมด็ 

ยานี้อาจสะสมใน

ร่างกายจนทาํใหเ้กิด

อนัตรายได ้จึงไม่ควร

ใชเ้กินขนาดที่กาํหนด 

ไวห้รือใชต้ิดต่อกนั 

เป็นระยะเวลานาน 

นอกจากแพทยส์ั่ง 

เกบ็ในที่แหง้และ

เยน็ และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

51 นํ้ามนัตบัปลาชนิด

แคปซูล 

ในสูตรตาํรับ 1 แคปซูล ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือ 

Cod Liver Oil equivalent to  

Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U.  

Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U. 

ป้องกนัการขาด

วติามิน A และ D 

ผูใ้หญ่รับประทาน

วนัละ 1 เมด็ 

ยานี้อาจสะสมใน

ร่างกายจนทาํใหเ้กิด

อนัตรายได ้จึงไม่ควร

ใชเ้กินขนาดที่กาํหนด

ไวห้รือใชต้ิดต่อกนั

เป็นระยะเวลานาน 

นอกจากแพทยส์ั่ง 

เกบ็ในที่แหง้และ

เยน็ และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

แผงพลาสติก

หรืออลูมิเนียมละ 

4 และ 10 เมด็ 

52 นํ้ามนัตบัปลาชนิดนํ้า ในสูตรตาํรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตวัยาสาํคญั 

คือ 

Cod Liver Oil equivalent to  

Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U.  

Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U. 

ป้องกนัการขาด

วติามิน A และ D 

เขยา่ขวดก่อนใช ้

เดก็อายตุั้งแต่4 ปี

ขึ้นไป รับประทาน

วนัละ 1 ชอ้นชา 

เดก็อาย ุ1-4 ปี 

รับประทานวนัละ 

1/2 ชอ้นชา 

เดก็แรกเกิด -1 ปี 

รับประทานวนัละ 

1/4 ชอ้นชา 

ยานี้อาจสะสมใน

ร่างกายจนทาํใหเ้กิด

อนัตรายได ้จึงไม่ควร

ใชเ้กินขนาด ที่กาํหนด

ไวห้รือใชต้ิดต่อกนั 

เป็นระยะเวลานาน 

นอกจากแพทยส์ั่ง 

เกบ็ในที่แหง้และ

เยน็ และป้องกนั

ไม่ใหถ้กูแสงแดด 

ขวดละ 120 

มิลลิลิตร 240 

มิลลิลิตร และ 

400 มิลลิลิตร 

 


