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วัตถุประสงค์
ทราบความหมาย ระบุยาสามัญประจ าบ้านได้
จ าแนกกลุ่มของยาสามัญประจ าบ้านได้
ใช้ยาสามัญประจ าบ้านได้อย่างถูกต้องรวมถงึวธีิการ
เกบ็รักษา



ยาสามัญประจ าบ้าน
(HOUSEHOLD REMEDY)

ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พจิารณาคัดเลือกว่าเป็น
ยาที่เหมาะสมส าหรับให้ประชาชนหาซือ้มาใช้ด้วย
ตนเอง เพื่อการดแูลรักษาอาการเจบ็ป่วย
เล็กๆน้อยๆที่มักจะเกดิขึน้ได้

มีความปลอดภยัสูง
ราคาไม่แพง

หาซือ้มาใช้ได้ด้วยตนเอง

http://www.ost.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&pid=202705



ฉลากยาสามญัประจ าบา้น

ชือ่ยาตามประกาศ กรณีมีชือ่การคา้ตอ้ง

แสดงชือ่ตามประกาศควบคู่

ค าวา่ “ยาสามญัประจ าบา้น” ในกรอบ

สเีขียว

ค าวา่ “ยาสิ้นอายุ” และแสดงวนั เดอืน 

ปี พ.ศ.

ระบุต ารบัยา สรรพคณุ ขนาดและวธิีใช ้

ค าเตอืน การเก็บรกัษาและขนาดบรรจุ

ยาสามัญประจ าบ้าน



ข้อแนะน าทั่วไปในการใช้ยาสามัญประจ าบ้าน
มีข้อมูลเร่ืองยาที่ต้องการใช้
ใช้ยาในช่วงเวลาอันสัน้
ยาน า้ทุกชนิด ต้องเขย่าขวดก่อนใช้
หากอาการไม่ดีขึน้ควรไปพบแพทย์หรือเภสัชกร
หลีกเล่ียงการใช้ยาที่ไม่มีฉลากระบุตัวยาและ
วิธีการใช้ยา

ในกรณีที่สงสัยว่าแพ้ยา ควรหยุดยาทนัทแีละรีบ
ปรึกษาแพทย์ อย่าเปล่ียนยาเอง



กรณีต่อไปนีไ้ม่ควรเลือกใช้ยาด้วยตวัเอง
ก าลังใช้ยาบางชนิดอยู่เป็นประจ า เช่น ยารักษาโรค
ความดันโลหติสูง เบาหวาน

อาการมีความรุนแรงหรือเป็นเรือ้รัง
ก าลังตัง้ครรภ์หรือให้นมบุตร

ใช้ยาในเดก็อายุต ่ากว่า 3 ปี หรือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี



การเกบ็รักษายา
เก็บยารับประทานและยาใช้ภายนอกแยกออกจาก
กัน

ต้องมีฉลากและไม่เลือน
เกบ็ยาไว้ในตู้ให้พ้นมือเดก็
เก็บยาไว้ในที่แสงส่องไม่ถงึ ห่างไกลจากความร้อน
ชืน้/ เปลวไฟ

อย่าเกบ็ยาฆ่าแมลง ยาเบ่ือหนู หรือสารพษิอ่ืนในตู้
ยา



ยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน
1.ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ 
ท้องเฟ้อ
2. ยาแก้ท้องเสีย
3. ยาระบาย
4. ยาถ่ายพยาธิล าไส้
5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้
6. ยาแก้แพ้ ลดน า้มกู
7. ยาแก้ไอ ขบัเสมหะ
8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด 
คดัจมกู

9.  ยาแก้เมารถ เมาเรือ
10. ยาส าหรับโรคตา
11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ
12. ยาใสแ่ผล ล้างแผล
13. ยารักษาแผลติดเชือ้ ไฟไหม้ น า้ร้อน

ลวก
14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ 

แมลงกดัตอ่ย
15. ยาส าหรับโรคผิวหนงั
16. ยาบ ารุงร่างกาย

***จะมีการปรับปรุงรายการยาสามัญประจ าบ้านใหม่ได้เสมอ***

มียา 58 รายการ



1
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
ในสตูรต ารับ 1 เมด็ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Aluminium Hydroxide 200- 600 mg. 
Magnesium Hydroxide 200-400 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
จกุเสียด ท้อง
ขึน้ ท้องเฟ้อ 
และปวดท้อง
เน่ืองจากมี
กรดมาก ใน
กระเพาะ
อาหารหรือ
แผลใน
กระเพาะ
อาหารและ
ล าไส้

เคีย้วยาก่อนกลืน
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชัว่โมง
หรือหลงัอาหาร 1 ชัว่โมง หรือเมื่อมี
อาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1-4 เมด็
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1-2 
เมด็
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณา
ต ารับยาแผนปัจจบุนั ท่ีใช้ ส าหรับ
มนษุย์พิจารณาตามขนาด ท่ีถกูต้อง
ตามสตูร ต ารับท่ีผู้ รับอนญุาต ขอขึน้
ทะเบียนต ารับยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือโรค
ไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานาน
กว่า 2 สปัดาห์ นอกจากแพทย์สัง่ 
ส าหรับต ารับท่ีมี Low Sodium คือ มี
ผลวิเคราะห์ท่ีแสดงว่ามีปริมาณของ 
Sodium ในขนาดรับประทานต่อวนัไม่
เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งค า
เตือนดงันี ้
1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานาน
กว่า 2 สปัดาห์ นอกจากแพทย์สัง่

เก็บท่ีอณุหภมูิ
ต ่ากว่า 40 
องศาเซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูเินียม
ละ 4 และ 
10 เมด็



2
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.2 ยาน า้ลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
ในสตูรต ารับ 5 มลิลลิติรประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Aluminium Hydroxide 165-650 mg. 
Magnesium Hydroxide 103-500 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
จกุเสียด ท้อง
ขึน้ ท้องเฟ้อ 
และปวดท้อง
เน่ืองจากมี
กรดมาก ใน
กระเพาะ
อาหารหรือ
แผลใน
กระเพาะ
อาหารและ
ล าไส้

เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชัว่โมง หรือ
หลงัอาหาร 1 ชัว่โมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1-4 ช้อนชา
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1-2 ช้อน
ชา
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2-1 ช้อน
ชา
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณาต ารับ
ยาแผนปัจจบุนั ท่ีใช้ ส าหรับมนษุย์
พิจารณาตาม ขนาดที่ถกูต้องตามสตูร
ต ารับ ท่ีผู้ รับอนญุาตขอขึน้ทะเบียนต ารับ
ยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือโรค
ไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานาน
กว่า 2 สปัดาห์ นอกจากแพทย์สัง่ 
ส าหรับต ารับท่ีมี Low Sodium คือ มี
ผลวิเคราะห์ท่ีแสดงว่ามีปริมาณของ 
Sodium ในขนาดรับประทานต่อวนั
ไมเ่กิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งค า
เตือนดงันี ้
1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานาน
กว่า 2 สปัดาห์ นอกจากแพทย์สัง่

เก็บท่ี
อณุหภมูิ
ต ่ากว่า 40 
องศา
เซลเซียส

ขวดละ 240 
มลิลลิติร
และ 450 
มลิลลิติร



3
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
ในสตูรต ารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sodium Bicarbonate 300 mg. 
Peppermint Oil 0.003 ml.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
จกุเสียด ลด
อาการระคาย
เคือง เน่ืองจาก
มีกรดมากใน
กระเพาะอาหาร

รับประทานหลงัอาหาร 1 
ชัว่โมง หรือเม่ือมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 3-6 
เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้
ละ 1-3 เม็ด

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรค
ไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็นเวลานานกวา่ 2 
สปัดาห์ นอกจากแพทย์
สัง่

เก็บท่ี
อณุหภมิูต ่า
กว่า 40 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนียม
ละ 4 และ 
10 เม็ด



4
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.4 ยาขับลม
ในสตูรต ารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml. 
Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml. 
Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

บรรเทา
อาการ
ท้องขึน้
ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ
และขบัลม
ใน
กระเพาะ
อาหาร

เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานวนัละ 3-4 ครัง้
ผู้ ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2 หรือ 1 
ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณาต ารับยา
แผนปัจจบุนั ท่ีใช้ ส าหรับมนษุย์พิจารณา
ตามขนาด ท่ีถกูต้องตามสตูรต ารับท่ีผู้ รับ
อนญุาต ขอขึน้ทะเบียนต ารับยา)

ยานีมี้
แอลกอฮอล์
ผสมอยู่ 
…..% ควรใช้
ด้วยความ
ระมดัระวงั

เก็บท่ี
อณุหภมิูต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส 
และป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 180 
มิลลิลิตร 
240 
มิลลิลิตร 
และ 450 
มิลลิลิตร



5
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน า้แดง
ในสตูรต ารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. , Compound Rhubarb 
Tincture 0.50-2.00 ml. และ/หรือ Tincture อื่นๆ ท่ีมีสรรพคณุทางยา ได้แก่
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 ท่ีมีสรรพคณุทางยาได้แก่

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.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทา
อาการปวด
ท้อง
เน่ืองจากจกุ
เสียด ท้องขึน้
ท้องเฟ้อ

เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหารวนัละ 3 ครัง้
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2 หรือ 1 ช้อน
โต๊ะ (โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณาต ารับยา
แผนปัจจบุนั ท่ีใช้ ส าหรับมนษุย์พิจารณาตาม
ขนาดที่ถกูต้องตามสตูร ต ารับท่ีผู้ รับอนญุาต ขอ
ขึน้ทะเบียนต ารับยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็น
โรคหวัใจหรือโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็น
เวลานานกว่า 2 สปัดาห์
นอกจากแพทย์สัง่
3) ยานีม้ีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ …..% ควรใช้
ด้วยความระมดัระวงั

เก็บท่ีอณุหภมูิ
ต ่ากว่า 40 
องศาเซลเซียส 
และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 180 
มลิลลิติร 240 
มลิลลิติร และ 
450 มลิลลิติร



6
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.6 ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
ในสตูรต ารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sodium Bicarbonate 50 mg. 
โดยในสตูรต ารับไม่อนญุาตให้ใช้ Alcohol เป็นสว่นผสม

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ
บรรเทา
อาการ
ท้องอืด ท้อง
ขึน้ ท้องเฟ้อ 
เน่ืองจากมี
กรดมากใน
กระเพาะ
อาหาร

ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลงั
อาหาร หรือเม่ือมีอาการ ไม่ควร
ให้เกินวนัละ 6 ครัง้
เดก็อาย ุ2-3 ปี ครัง้ละ 2-3 ช้อน
ชา
เดก็อาย ุ6-12 เดือน ครัง้ละ 2 
ช้อนชา
เดก็อาย ุ1-6 เดือน ครัง้ละ 1
ช้อนชา
ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็น
โรคหวัใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็นเวลานานกวา่ 2 
สปัดาห์ นอกจากแพทย์
สัง่

เก็บท่ีอณุหภมิู
ต ่ากวา่ 40 
องศาเซลเซียส 
และป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 60 
มิลลิลิตร



7
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทงิเจอร์มหาหงิค์ุ
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Asafetida 20 % w/v

สรรพคณุ ขนาดและ
วิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 
ปวดท้องในเดก็

ทาบางๆ ที่
หน้าท้อง วนั
ละ 2-3 ครัง้

ห้าม
รับประทาน

เก็บท่ีอณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 องศาเซลเซียส และ
ป้องกนัไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 15 
มิลลลิิตร 30 
มิลลลิิตร และ
60 มิลลลิิตร



กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 
(เพ่ิมตามประกาศฯฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555)
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Aluminium Hydroxide 200-600 mg. 
Magnesium Hydroxide 200-400 mg.
Simethicone 40-125 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการจกุ
เสียด ท้องขึน้
ท้องเฟ้อ ปวด
ท้องเน่ืองจากมี
กรด
มากในกระเพาะ
อาหารหรือแผล
ในกระเพาะ
อาหารและล าไส้
และช่วยขบัลม

เคีย้วยาก่อนกลืน
รับประทานก่อนอาหาร คร่ึงชัว่โมง 
หรือหลงัอาหาร 1 ชัว่โมง หรือเมื่อมี
อาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1 - 4 เมด็
เด็กอาย ุ6 - 12 ปี รับประทานครัง้ละ 
1 - 2 เมด็
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณา
ต ารับยาแผนปัจจบุนัที่ใช้ส าหรับ
มนษุย์พิจารณาตามขนาดท่ีถกูต้อง
ตามสตูรต ารับท่ีผู้ รับอนญุาตขอขึน้
ทะเบียนต ารับยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สปัดาห์
3) ในกรณีท่ีรับประทานยานีร่้วมกบัยาอ่ืน ควร
รับประทานห่างกนั 2 ชัว่โมง
ส าหรับต ารับท่ีมี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์
ท่ีแสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาด
รับประทานต่อวนัไมเ่กิน 5 มลิลอิิควิวาเลนท์ (115 
มลิลกิรัม) ให้แจ้งค าเตือนดงันี ้1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ี
เป็นโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สปัดาห์
3) ในกรณีท่ีรับประทานยานีร่้วมกบัยาอ่ืน ควร
รับประทานห่างกนั 2 ชัว่โมง

เก็บท่ี
อณุหภมูติ ่า
กว่า 30 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูเินียม
ละ 4 และ 
10 เมด็

8



กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ
1.9 ยาน า้ลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 
(เพ่ิมตามประกาศฯฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555) ในสตูรต ารับ 5 มล. ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Aluminium Hydroxide 165-650 mg. 
Magnesium Hydroxide 103-500 mg.
Simethicone 20-40 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
จกุเสียด ท้อง
ขึน้ ท้องเฟ้อ 
ปวดท้อง
เน่ืองจากมี
กรด
มากใน
กระเพาะ
อาหารหรือ
แผลใน
กระเพาะ
อาหารและ
ล าไส้ และช่วย
ขบัลม

เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหาร คร่ึงชัว่โมง หรือหลงั
อาหาร 1 ชัว่โมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1 - 4 ช้อนชา
เด็กอาย ุ6 - 12 ปี รับประทานครัง้ละ 1 - 2
ช้อนชา
เด็กอาย ุ3 – 6 ปี รับประทานครัง้ละ คร่ึง – 1 
ช้อนชา
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณาต ารับยา
แผนปัจจบุนัที่ใช้ส าหรับมนษุย์พิจารณาตาม
ขนาดที่ถกูต้องตามสตูรต ารับท่ีผู้ รับอนญุาตขอ
ขึน้ทะเบียนต ารับยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 
สปัดาห์
3) ในกรณีท่ีรับประทานยานีร่้วมกบัยาอ่ืน 
ควรรับประทานห่างกนั 2 ชัว่โมง
ส าหรับต ารับท่ีมี Low Sodium คือ มีผล
วิเคราะห์ท่ีแสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ใน
ขนาดรับประทานต่อวนัไมเ่กิน 5 มลิลอิิควิวา
เลนท์ (115 มลิลกิรัม) ให้แจ้งค าเตือนดงันี ้
1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคไต
2) ไมค่วรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 
สปัดาห์
3) ในกรณีท่ีรับประทานยานีร่้วมกบัยาอ่ืน 
ควรรับประทานห่างกนั 2 ชัว่โมง

เก็บท่ี
อณุหภมูิต ่า
กว่า 30 
องศา
เซลเซียส

ขวดละ 
240 
และ 
450 
มลิลลิติ
ร
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10
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.10 ยาผงฟู่ซติริกแอซิด-โซเดยีมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต 
(เพ่ิมตามประกาศฯฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555)
ในสตูรต ารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Citric acid anhydrous ไม่เกิน 1.850 กรัม
Sodium bicarbonate ไม่เกิน 1.960 กรัม
Sodium carbonate ไม่เกิน 0.430 กรัม
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาด
บรรจุ

ลดกรด 
บรรเทา
อาการ
ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ 
เน่ืองจากมี
กรดมากใน
กระเพาะ
อาหาร

ผสมน า้ค่อนแก้วรับประทาน หลงัหมด
ฟองฟู่
ผู้ ใหญ่และเดก็อาย ุ12 ปีขึน้ไป ครัง้ละ 1 
ซอง รับประทานซ า้ได้อีกภายใน 2 หรือ 3 
ชัว่โมง ถ้าต้องการ (โดยให้
คณะอนกุรรมการพิจารณาต ารับยาแผน
ปัจจบุนัที่ใช้ส าหรับมนษุย์พจิารณาตาม
ขนาดท่ีถกูต้องตามสตูรต ารับท่ีผู้ รับ
อนญุาตขอขึน้ทะเบียนต ารับยา)

1) ห้ามใช้ในผู้ ท่ี
เป็นโรคหวัใจ โรค
ความดนัโลหิตสงู 
หรือโรคไต
2) ไม่ควร
รับประทานเป็น
เวลานานกวา่ 2 
สปัดาห์ นอกจาก
แพทย์สัง่

เก็บท่ี
อณุหภมิู
ต ่ากวา่ 
30 องศา
เซลเซียส

ซอง
อลมิูเนียม 
ไม่เกิน 4.3 
กรัม



11
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ

1.11 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน 
(เพ่ิมตามประกาศฯฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555)
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด/แคปซลู ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Simethicone 40 มิลลิกรัม และ 80 มิลลิกรัม 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

บรรเทาอาการ
ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ จกุ
เสียด

เคีย้วก่อนกลืน (เฉพาะชนิด
เม็ด)
ขนาด 40 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่
รับประทานครัง้ละ 1-2 เม็ด
เม่ือมีอาการ วนัละ 4 ครัง้ (ไม่
เกินวนัละ 12 เม็ด)
ขนาด 80 มิลลิกรัม ผู้ใหญ่
รับประทานครัง้ละ 1 เม็ด เม่ือ
มีอาการ วนัละ 4 ครัง้ (ไม่เกิน
วนัละ 6 เม็ด)

1) หากอาการไม่ดีขึน้
ภายใน 3 วนั ควร
ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสชักร
2) ยานีไ้ม่ใช่ยาลดกรด
เคลือบแผลใน
กระเพาะอาหาร

เก็บท่ี
อณุหภมิูต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

ชนิดเม็ดบรรจุ
แผง
อะลมิูเนียม
ชนิดแคปซูล
บรรจแุผง
พลาสติกหรือ
อะลมิูเนียม
แผงละไม่เกิน
10 เม็ด/
แคปซลู



กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย

2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน า้ตาลเกลือแร่ (แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Sodium Chloride 0.875 g., 
Sodium Bicarbonate 0.625 g. , Potassium Chloride 0.375 g., Glucose - Anhydrous 5.000 g. 
หรือ ในสตูรต ารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ

Sodium Chloride 0.875 g., Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g.. 
Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 5.000 g.

หรือ ในสตูรต ารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ
Sodium Chloride 0.650 g., Trisodium Citrate, Dihydrate 0.725 g.

Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 3.375 g.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

ทดแทนการเสีย
น า้ในรายทีมี่
อาการท้องร่วง
หรือในรายทีมี่
อาเจียนมากๆ 
และป้องกนั
การช็อคเน่ือง
จากการที่
ร่างกายขาดน า้

เทผงยาทัง้ซองละลายในน า้สะอาด เช่น น า้ต้มสกุทีเ่ย็นแล้ว 
ประมาณ 250 มลิลลิติร (1 แก้ว) ให้ด่ืมมากๆ เมื่อเร่ิมมี
อาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบอ่ยให้ด่ืมบอ่ยครัง้ขึน้ ถ้าอาเจียนด้วย
ให้ดื่มทีละน้อยแต่บอ่ยครัง้
เด็กอายมุากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ด่ืมสารละลายเกลือแร่
ประมาณ 1 แก้ว (250 มลิลลิติร) ต่อการถ่ายอจุจาระ 1 ครัง้ 
หรือตามความกระหายของผู้ ป่วย

เด็กอ่อน-เด็กอาย ุ2 ปี ให้ด่ืมทีละน้อยสลบักบัน า้เปลา่
ประมาณวนัละ 4 ซองหรือมากพอท่ีคนไข้ต้องการและด่ืม
ต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึน้

1) ผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจหรือ
โรคไต ควรปรึกษาแพทย์
ก่อนใช้
2) ถ้าผู้ ป่วยยงัมีอาการ
อาเจียนมาก เหง่ือออก
มาก ตวัเย็น ความรู้สกึ
เปลี่ยนแปลงไป หรือหมด
สติ ควรน าผู้ ป่วยส่ง
โรงพยาบาลโดยด่วน

1) เก็บในที่
แห้ง และ
ป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด
2) ยาที่
ละลายน า้
แล้วเกิน 24 
ชัว่โมง ไมค่วร
ใช้

1 ซอง
ส าหรับ
ผสมน า้
250 
มลิลลิติร
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13
กลุ่ม2. ยาแก้ท้องเสีย

2.2 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (เพ่ิมตามประกาศฯฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555)
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด/แคปซลู ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Activated charcoal 250-350 มก.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

รักษา
อาการ
ท้องเสีย

รับประทานยานีก่้อนหรือหลงั
รับประทานยาอ่ืน ๆ 2 ชัว่โมง
ผู้ใหญ่ และเดก็ อายมุากกวา่ 2 ปี
รับประทานครัง้ละ 3 - 4 เม็ด วนัละ 3 –
4 ครัง้
(โดยให้คณะอนกุรรมการพิจารณา
ต ารับยาแผนปัจจบุนัท่ีใช้ส าหรับมนษุย์
พิจารณาตามขนาดท่ีถกูต้องตามสตูร
ต ารับท่ีผู้ รับอนญุาตขอขึน้ทะเบียน
ต ารับยา)

1) ห้ามรับประทานยา
นีพ้ร้อมกบัยาอ่ืน
2) รับประทานยาผง
ถ่านนีแ้ล้วอจุจาระจะ
มีสีค่อนข้างด า
3) ถ้าอาการท้องเสีย
ยงัไม่ดีขึน้ภายใน 2 –
3 วนั หลงัรับประทาน
ยาควรปรึกษาแพทย์

เก็บในแห้ง
และ
อณุหภมิูต ่า
กว่า 30 
องศา
เซลเซียส

แผงละ
ไม่เกิน
10 เม็ด/
แคปซลู
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กลุ่ม3. ยาระบาย

3.1 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับเดก็
ในสตูรต ารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Glycerin 91 % w/w 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ส าหรับบรรเทา
อาการท้องผกู 
ใช้เหน็บทวาร
หนกัเพ่ือช่วย
การขบัถ่าย

ใช้เม่ือต้องการ
ควรรอไว้ 15 นาที
เพ่ือให้ตวัยา
ละลายเหน็บทวาร
หนกัครัง้ละ 1 แทง่ 

ไมค่วรใช้เป็น
ประจ า

เก็บในตู้ เย็น
และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

แทง่ละ 
1.5 กรัม 
บรรจแุผง
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กลุ่ม3. ยาระบาย

3.2 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับผู้ใหญ่
ในสตูรต ารับ 1 แทง่ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Glycerin 91 % w/w 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ส าหรับบรรเทา
อาการท้องผกู 
ใช้เหน็บทวาร
หนกัเพ่ือช่วย
การขบัถ่าย

ใช้เหน็บทวารหนกั
ครัง้ละ 1 แทง่ เม่ือ
ต้องการ ควรรอไว้ 
15 นาที เพ่ือให้ตวั
ยาละลาย

ไมค่วรใช้เป็น
ประจ า

เก็บในตู้ เย็น
และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

แทง่ละ 
2.55 
กรัม 
บรรจแุผง
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3.3 ยาระบายแมกนีเซีย
ในสตูรต ารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Magnesium Hydroxide 1.2 g.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

ยาระบาย เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 2-3 ช้อน
โต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร)
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1-2
ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)
เดก็ 1-6 ปี รับประทานครัง้ละ 1-3 
ช้อนชา ( 5-15 มิลลิลิตร)

1) ห้ามใช้เมื่อมี
อาการปวดท้อง 
หรือคลื่นไส้
อาเจียน
2) ไม่ควร
รับประทานเป็น
ประจ า

เก็บที่
อณุหภมูิ
ระหว่าง 
15-30 
องศา
เซลเซียส

ขวดละ 
60 
มิลลิลิตร 
และ120 
มิลลิลิตร
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3.4 ยาระบายมะขามแขก
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 
ฝักมะขามแขกท่ีเอาเมลด็ออกแล้ว
ซึง่มีปริมาณ Sennosides เทียบเทา่กบั Sennoside B 7.5 mg. 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ยา
ระบาย

รับประทานก่อนนอน
หรือต่ืนนอนเช้า
ผู้ใหญ่ รับประทาน
ครัง้ละ 3-4 เมด็
เด็ก 6-12 ปี 
รับประทานครัง้ละ
1-2 เมด็

1) ห้ามใช้เม่ือมีอาการปวด
ท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน
2) หญิงมีครรภ์หรือให้นม
บตุรควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ใช้ยา
3) ไมค่วรรับประทานเป็น
ประจ า

เก็บในท่ี
แห้ง และ
อณุหภมูิ
ต ่ากวา่ 30 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูิเนีย
มละ 4 
และ10 
เมด็
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3.5 ยาระบาย โซเดยีม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sodium Chloride 15 % w/v

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ส าหรับ
บรรเทา
อาการ
ท้องผกู 
ใช้สวน
ทวารให้
ถ่าย
อจุจาระ

สวนเข้าทางทวารหนกั แล้วกลัน้ไว้
จนทนไว้ไหวจงึเข้าส้วม
ผู้ใหญ่ ใช้ครัง้ละ 20-40 มิลลิลติร
เด็ก 6-12 ปี ใช้ครัง้ละ 10-20 
มิลลลิิตร
เดก็ 1-6 ปี ใช้ครัง้ละ 5-10 
มิลลลิิตร

ไมค่วรใช้
เป็นประจ า

เก็บท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

หลอด
พลาสติก
10 
มิลลิลติร 
และ 20 
มิลลลิติร
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กลุ่ม4. ยาถ่ายพยาธิล าไส้

4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Mebendazole 100 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ถ่ายพยาธิ
เส้นด้าย 
ตวักลม

เคีย้วยาให้ละเอียดก่อนกลืน
ส าหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมดุ ทัง้เด็ก
อายตุัง้แต ่2 ปีขึน้ไปและผู้ใหญ่ รับประทานครัง้
ละ 1 เม็ด หลงัอาหารเย็นเพียงครัง้เดียว
ส าหรับพยาธิตวักลมอ่ืนๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ 
พยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า ทัง้เด็กอายตุัง้แต่ 
2 ปีขึน้ไปและผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1 เม็ด 
วนัละ 2 ครัง้ หลงัอาหารเช้าและเย็นติดต่อกนั 3 
วนั และอาจรับประทานซ า้อีก 1 เม็ด หลงัจาก
การรักษาครัง้แรก 2 สปัดาห์ต่อมา

1) ไม่ควรใช้
ในหญิงมี
ครรภ์ในระยะ 
3 เดือนแรก 
และผู้ ท่ีเป็น
โรคตบั
2) ห้ามใช้ใน
เดก็อายตุ ่า
กว่า 2 ปี

ป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

แผง
พลาสติ
กหรือ
อลมิูเนี
ยมละ 6 
เม็ด



กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้
5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Aspirin 325 mg.
*** ได้ยกเลิกการเป็นยาสามญัประจ าบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาสามญัประจ าบ้าน
แผนปัจจบุนั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2550 เน่ืองจากได้พบข้อมลูเก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัในการใช้
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ
ลดไข้ 
บรรเทา
อาการ
ปวด

รับประทานหลงัอาหารทนัทีหรือ
ขณะท้องไม่ว่างแล้วด่ืมน า้ตา
มมากๆ
รับประทานทกุๆ 4 –6 ชัว่โมงเม่ือมี
อาการ ไม่ควรรับประทานเกินวนั
ละ 5 ครัง้
ผู้ ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1-2 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 1 
เม็ด
เดก็ 3-6 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2 
เม็ด

1) ห้ามใช้ในเดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี 
และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด
2) ห้ามใช้ส าหรับลดไข้ในผู้ ท่ีป่วย
เป็นโรคไข้หวดัใหญ่ อีสกุอีใส และ
ไข้เลือดออก
3) ห้ามใช้ในผู้ ท่ีเป็นโรคแผลใน
ระบบทางเดินอาหารและโรคหอบ
หืด
4) ห้ามใช้ส าหรับรักษาอาการ
ปวดเม่ือยเน่ืองจากการท างาน
หนกั

เก็บท่ี
อณุหภมิู
ต ่ากวา่ 
40 องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนียม
ละ 4 และ 
10 เม็ด
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กลุ่ม 5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Paracetamol 500 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

ลดไข้ 
บรรเทา
อาการ
ปวด

รับประทานทกุ 4 หรือ
6 ชัว่โมง เม่ือมีอาการ 
ไม่ควรรับประทานเกิน
วนัละ 4 ครัง้
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้
ละ 1-2 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี 
รับประทานครัง้ละ
1/2-1 เม็ด

1) ถ้าใช้ยานีเ้กินขนาดท่ีระบไุว้บน
ฉลาก หรือเอกสารก ากบัยา จะท า
ให้เป็นพิษตอ่ ตบัได้ และไม่ควรใช้
ยานีต้ิดต่อกนัเกิน 5 วนั
2) ผู้ ท่ีเป็นโรคตบั โรคไต ควร
ปรึกษาแพทย์หรือ เภสชักรก่อนใช้
ยานี ้
3) ห้ามใช้ส าหรับรักษาอาการปวด
เม่ือย เน่ืองจากการท างานหนกั

เก็บท่ี
อณุหภมูิ
ต ่ากว่า
40 องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนียม
ละ 4 และ 
10 เม็ด
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กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Paracetamol 325 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ลดไข้ 
บรรเทา
อาการ
ปวด

รับประทานทกุ 4 หรือ 6 
ชัว่โมง เม่ือมีอาการ ไม่ควร
รับประทานเกินวนัละ 5 
ครัง้
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 
2 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทาน
ครัง้ละ 1 เม็ด
เดก็ 3-6 ปี รับประทานครัง้
ละ 1/2 เม็ด

1) ถ้าใช้ยานีเ้กินขนาดท่ีแนะน า 
จะท าให้เป็นพิษตอ่ตบัได้ และไม่
ควรใช้ยานีต้ิดต่อกนัเกิน 5 วนั
2) ผู้ ท่ีเป็นโรคตบั โรคไต ควร
ปรึกษาแพทย์หรือเภสชักรก่อนใช้
ยานี ้
3) ห้ามใช้ส าหรับรักษาอาการปวด
เม่ือย เน่ืองจากการท างานหนกั

เก็บท่ี
อณุหภมิู
ต ่ากวา่
40 องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนีย
มละ 4 
และ 10 
เม็ด



กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

5.4 ยาน า้บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล
ในสตูรต ารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ    
Paracetamol 120 mg. 
โดยในสตูรต ารับไม่อนญุาตให้ใช้ Alcohol เป็นสว่นผสม
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ
ลดไข้ 
บรรเทา
อาการปวด

รับประทานทกุ 4 หรือ 6 ชัว่โมง เมื่อมีอาการ ไมค่วร
รับประทานเกินวนัละ 5 ครัง้
- ส าหรับขนาดบรรจขุวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชา
ให้แสดงขนาดรับประทานดงันี ้
เดก็อาย ุ3-6 ปี รับประทานครัง้ละ 1-2 ช้อนชา (5-10 
มล.); เดก็อาย ุ1-3 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2-1 ช้อนชา 
(2.5-5 มล.); เดก็อาย ุ6 เดือน-1 ปี รับประทานครัง้ละ 
1/2 ช้อนชา (2.5 มล.)
- ส าหรับขนาดบรรจขุวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอด
หยดให้แสดงขนาดรับประทานดงันี ้
เดก็อาย ุ4-5 เดือน รับประทานครัง้ละ 2 หลอดหยด
(2.4 มล.); เดก็อาย ุ2-3 เดือน รับประทานครัง้ละ 1/2 
หลอดหยด (1.8 มล.); เดก็แรกเกิด –1 เดือน 
รับประทานครัง้ละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.)

1) ถ้าใช้ยานีเ้กิน
ขนาดท่ีแนะน า
จะท าให้เป็นพิษ
ตอ่ตบัได้ และไม่
ควรใช้ยานี ้
ติดตอ่กนัเกิน 5 
วนั
2) ผู้ที่เป็นโรค
ตบั โรคไต ควร
ปรึกษาแพทย์
หรือเภสชักร
ก่อนใช้ยานี ้

เก็บท่ี
อณุหภมิูต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

ขวดสีชา 30 
มิลลิลิตรใน
กลอ่งกระดาษ
พร้อมหลอด
หยด (1.2 
มิลลิลิตร) และ
ขวดสีชา 60 
มิลลิลิตรใน
กลอ่งกระดาษ
พร้อมช้อนชา
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กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้

5.5 พลาสเตอร์บรรเทาปวด
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Volatile Substance ท่ีมีสรรพคณุทางยา 
และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั ได้แก่ 
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/w
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด

บรรจุ

ใช้บรรเทา
อาการปวด
กล้ามเนือ้

เช็ดบริเวณผิวหนงัที่จะปิดให้
สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์
ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควร
เปลี่ยนวนัละ 1-2 ครัง้

อย่าใช้พลาสเตอร์นีใ้น
บริเวณเย่ือบอุ่อน ตา 
หรือบริเวณบาดแผลเปิด

เก็บในที่เย็น 
และป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

10 
แผ่น
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กลุ่ม6. ยาแก้แพ้ ลดน า้มูก

6.1 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน า้มูก คลอร์เฟนิรามีน
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Chlorpheniramine Maleate 2 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาดบรรจุ

บรรเทา
อาการแพ้ 
เช่น ลมพิษ
น า้มกูไหล

รับประทานทกุ 4-6 ชัว่โมง
เม่ือมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1-2 
เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวนั
ละ 12 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้
ละ 1 เม็ด ไม่ควรรับประทาน
เกินวนัละ 6 เม็ด

1) ไม่ควรใช้ยาติดตอ่กนั
นานเกิน 7 วนั
2) ยานีอ้าจท าให้เกิดอาการ
ง่วงซมึ จงึไม่ควรขบัข่ียาน
ยนต์หรือท างานเก่ียวกบั
เคร่ือง จกัรกล และ
หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ผสม

เก็บท่ี
อณุหภมิูต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนียม
ละ 6 เม็ด 
แผง
พลาสติก
หรือ
อลมิูเนียม
ละ 4 และ 
10 เม็ด
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25
กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

7.1 ยาน า้แก้ไอขับเสมหะส าหรับเดก็
ในสตูรต ารับ 5 มล. ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Ammonium Carbonate 0.02 g. 
Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

บรรเทา
อาการไอ 
ขบัเสมหะ

รับประทานวนัละ 3-4 ครัง้
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 2 
ช้อนชา (10 มิลลลิติร)
เดก็ 3-6 ปี รับประทานครัง้ละ 1 ช้อน
ชา ( 5 มิลลลิิตร)
เดก็ 1-3 ปี รับประทานครัง้ละ 1/2
ช้อนชา (2.5 มิลลลิิตร)

เก็บท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส 
และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
60 
มิลลลิติร 
และ 120 
มิลลลิติร
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กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

7.2 ยาแก้ไอน า้ด า 
ในสตูรต ารับ 5 มล. ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml. 
Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg. 
Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาด
บรรจุ

บรรเทา
อาการไอ 
และช่วย
ขบัเสมหะ

เขย่าขวดก่อนใช้
รับประทานวนัละ 3-4 ครัง้
ผู้ ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 1-2 
ช้อนชา (5-10 มล.)
เดก็ 6-12 ปี รับประทานครัง้ละ 
1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)

1) ห้ามใช้ยานีใ้นเดก็ท่ีอายุ
ต ่ากวา่ 6 ปี คนชรา และ
หญิงมีครรภ์
2) ห้ามใช้ยานีต้ิดต่อกนั
นานเกิน 3 วนั
3) ยานีมี้แอลกอฮอล์ผสม
อยู่ …..% ควรใช้ด้วยความ
ระมดัระวงั

เก็บให้พ้น
มือเดก็ 
และ
ป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
60 
มิลลิลิต
ร
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กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

8.1 ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม 
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Ammonium Carbonate 3.40 % W/V 
Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V

สรรพคณุ ขนาดและ
วิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือ
ทาผิวหนงั บรรเทาอาการเน่ืองจากพิษ
แมลงกดัตอ่ย หรือถกูพืชมีพิษ

ใช้ชบุส าลี
ดม หรือใช้
ทา

ห้าม
รับประทาน

ปิดฝาให้สนิท 
และป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
15 
มิลลิลิตร



กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือVolatile Substance ท่ีมีสรรพคณุทางยา 
และ/หรือ Herbal Extract หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั ได้แก่ 
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

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ
บรรเทาอาการคดั
จมกู หายใจไม่ออก 
และบรรเทาอาการ
วิงเวียนศีรษะ

ใช้สดูดม หรือทา
บางๆ ตามคอและ
หน้าอก

ห้าม
รับประทาน

ปิดฝาให้สนิท และ
ป้องกนัไม่ให้ถกู
แสงแดด

ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร
สามารถท าในรูปยา
สดูดมหรือยาน า้
ส าหรับสดูดม
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กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก

8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขีผึ้ง้
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Volatile Substance 
ท่ีมีสรรพคณุทางยา หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั ได้แก่ 
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

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

บรรเทาอาการคดั
จมกูและลด
อาการอนั
เน่ืองจากหวดั

ทายาท่ีบริเวณ
ล าคอ หน้าอก
และหลงั

ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท 
และป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

ไมเ่กิน 
50 กรัม
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กลุ่ม9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ

9.1 ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท
ในสตูรต ารับ 1 เมด็ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Dimenhydrinate 50 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

ใช้ป้องกนั
อาการ
เมารถ 
เมาเรือ

ผู้ใหญ่รับประทาน
ครัง้ละ 1 เมด็ ก่อน
ออกเดินทางอย่าง
น้อย 30 นาที

ยานีอ้าจท าให้เกิดอาการ
ง่วงซมึ จงึไมค่วรขบัข่ียาน
ยนต์หรือท างานเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรกล และ
หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ผสม

เก็บท่ี
อณุหภมูิ
ต ่ากวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูิเนียม
ละ 2 เมด็
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31 กลุ่ม10. ยาส าหรับโรคตา

10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 
Sulfacetamide Sodium 10 % w/v 

สรรพคณุ ขนาดและ
วิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

รักษาอาการ
ตาแดง ตา
อกัเสบ จาก
โรคติดเชือ้

ใช้หยอดตา
ครัง้ละ 1-2 
หยด วนัละ 3-
4 ครัง้

ห้ามใช้เม่ือเปิดใช้แล้ว
เกิน 1 เดือนหรือเม่ือยา
เปลี่ยนสี ขุ่น หรือมี
ตะกอน

เก็บในท่ีเยน็
อณุหภมูิระหวา่ง 8-
15C และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกูแสงแดด

ขวดสีชา
ละ 10 
มิลลลิติร



กลุ่ม10. ยาส าหรับโรคตา

10.2 ยาล้างตา (แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)

ในสตูรต ารับประกอบด้วย Sodium Chloride 
ใส ่Preservative ท่ีเหมาะสมส าหรับใช้กบัยาตา ได้แก่
Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v 
หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v 
ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ท่ีเหมาะสม และปรับน า้ยาให้เป็น Isotonic กบัน า้ตา

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

ใช้ล้างตาเพ่ือบรรเทาอาการ
แสบตา ระคายเคืองตา อนั
เน่ืองมาจาก ผง ควนั สิง่
สกปรกเข้าตา

ใช้ล้างตาวนัละ 2-
3 ครัง้

ห้าม
รับประ
ทาน

ป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละไม่
เกิน 240 
มิลลลิิตร
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กลุ่ม11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ

11.1 ยากวาดคอ
ในสตูรต ารับประกอบด้วย 
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.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด

บรรจุ
บรรเทาอาการ
อกัเสบ และ
เจ็บในล าคอ

เติมน า้สะอาดเทา่ตวั
แล้วใช้กวาดคอใน
ผู้ใหญ่

ใช้ส าหรับกวาด
ในคอเทา่นัน้

ปิดฝาให้สนิท 
เก็บในท่ีเยน็ และ
ป้องกนัไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
15 
มิลลลิติร
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กลุ่ม11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ

11.2 ยารักษาลิน้เป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Gentian Violet 1%w/v

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

รักษากระพุ้ง
แก้มและลิน้
เป็นฝ้าขาว

ใช้ส าลีชบุยาทาตาม
บริเวณท่ีเป็น วนัละ 
2-3 ครัง้

ใช้ส าหรับทาใน
ปากเท่านัน้

เก็บท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

ขวดละ 15 
มิลลลิิตร 
และ 30 
มิลลลิิตร
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กลุ่ม11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ

11.3 ยาแก้ปวดฟัน
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Chlorobutanol 25g. 
Clove Oil to 100 ml.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

บรรเทา
อาการ
ปวดฟัน

ใช้ไม้เลก็ๆ พนั
ส าลีชบุยาอดุฟัน
ตรงท่ีเป็นรู

1) ระวงัอยา่ให้ถกูบริเวณ
อ่ืน
2) ถ้าอาการไมดี่ขึน้ควร
ปรึกษาทนัตแพทย์

เก็บให้พ้นมือ
เดก็ และ
ป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

ขวดละ 8 
มิลลลิติร

35



กลุ่ม11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ

11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Volatile Substance ท่ีมีสรรพคณุทางยา 
และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั ได้แก่ 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, 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, 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
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

ท าให้ชุ่ม
คอ บรรเทา
อาการ
ระคายคอ

ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครัง้ละ 1-5 เม็ด (โดยให้
คณะอนกุรรมการ พิจารณาต ารับยา แผน
ปัจจบุนั ท่ีใช้ส าหรับมนษุย์พิจารณา ตามขนาด
ท่ีถกูต้อง ตามสตูรต ารับท่ีผู้ รับอนญุาต ขอขึน้
ทะเบียนต ารับยา)

เก็บในท่ี
แห้งและ
เยน็

ไมเ่กิน 100 
เมด็ หรือ ไม่
เกิน 30 กรัม
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กลุ่ม 11. ยาส าหรับโรคปากและล าคอ

11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอ
(เพ่ิมเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ ๒๕๔๙ )
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg., 
2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg., และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาด
บรรจุ

บรรเทา
อาการ
เจ็บคอ

ผู้ใหญ่และเดก็อายตุัง้แต ่6 ปีขึน้ไป 
อมครัง้ละ 1 เม็ดให้ละลายช้าๆใน
ปากทกุ 2-3 ชัว่โมง (โดยให้
คณะอนกุรรมการพิจารณาการขึน้
ทะเบียนต ารับยาแผนปัจจบุนัท่ีใช้
ส าหรับมนษุย์ท่ีเป็นยาสามญั
พิจารณาตามขนาดท่ีถกูต้องตามสตูร
ต ารับท่ีผู้ รับอนญุาตขอขึน้ทะเบียน
ต ารับยา)

1) หากใช้ติดต่อกนั 2 วนั 
แล้วอาการไม่ดีขึน้ควร 
ปรึกษาแพทย์หรือเภสชักร
2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้
นมบตุรควรปรึกษาแพทย์
หรือเภสชักรก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรใช้ในเดก็อายตุ ่า
กว่า ๖ ปี

เก็บยาใน
ท่ี
อณุหภมิู
ไม่เกิน 30 
oC

แผง
อลมิูเนียม
หรือแผง 
บลสิเตอร์
ละไม่เกิน
8 เม็ด
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38 กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.1 ยาใส่แผล ทงิเจอร์ไอโอดนี
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Iodine 2.0-2.5 %w/v 
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v

สรรพคณุ ขนาด
และวิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

รักษา
แผลสด

ใช้ส าลี
สะอาด
ชบุยาทา
ท่ีแผล

1) หากมีอาการระคายเคืองหรือ
ผ่ืนแดงเกิดขึน้ ให้หยดุใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอยา่ให้ยาเข้าตา

ปิดฝาให้สนิท 
และเก็บในที่
อณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 oC

ขวดละ 
15 มล. 
และ 30 
มล.



กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.2 ยาใส่แผล ทงิเจอร์ไทเมอรอซอล
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Thimerosal 0.1 % w/v

สรรพคณุ ขนาดและ
วิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

รักษา
บาดแผล

ใช้ส าลี
สะอาดชบุ
ยาทาท่ี
แผล

1) หากมีอาการระคายเคืองหรือ
ผ่ืนแดงเกิดขึน้ ให้หยดุใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอยา่ให้ยาเข้าตา

ปิดฝาให้สนิท 
และเก็บในที่
อณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 oC

ขวดละ 
15 มล. 
และ 30 
มล.
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.3 ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดนี 
(แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/v
สรรพคณุ ขนาดและ

วิธีใช้
ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด

บรรจุ

รักษาแผล
สด

ใช้ส าลี
สะอาดชบุ
ยาทาท่ี
แผล

1) หากมีอาการระคายเคือง
หรือผ่ืนแดงเกิดขึน้ ให้หยดุใช้
ยา
2) หลีกเล่ียงอยา่ให้ยาเข้าตา

ปิดฝาให้สนิท
และเก็บในที่
อณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 oC

ขวดละไม่
เกิน 120 
มล.
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.4 ยาไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล์ 
(แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับประกอบด้วย

Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v 
โดยสตูรต ารับต้องแตง่สีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ท าความ
สะอาด
บาดแผล

ใช้ท าความ
สะอาดรอบ
บาดแผล

ห้าม
รับประทาน

ปิดฝาให้สนิท และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกูแสงแดด

ขวดละไม่
เกิน 450 
มล.
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.5 ยาเอทลิ แอลกอฮอล์ 
(แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v 
โดยสตูรต ารับต้องแตง่สีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ท าความ
สะอาด
บาดแผล

ใช้ท าความ
สะอาดรอบ
บาดแผล

ห้าม
รับประทาน

ปิดฝาให้สนิท และป้องกนั
ไมใ่ห้ถกูแสงแดด

ขวดละไม่
เกิน 450 
มล.
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.6 น า้เกลือล้างแผล 
(แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 
Sodium Chloride 0.9 % w/v 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ท าความ
สะอาด
บาดแผล

ใช้ท าความสะอาด
รอบบาดแผล

เก็บในท่ีอณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 องศาเซลเซียส

ขวดละ
ไมเ่กิน 1
ลิตร
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล

12.7 น า้ยาฆ่าเชือ้โรคคลอโรไซลีนอล
(เพิ่มตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับประกอบด้วย 
Chloroxylenol ร้อยละ 4.8 โดยน า้หนกัต่อปริมาตร 
Isopropyl alcohol solution ร้อยละ 12 โดยปริมาตร 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ใช้ท าความ
สะอาดรอบ
บาดแผล

ห้ามใสแ่ผลโดยตรง
เจือจางน า้ยา 1 สว่นกบั
น า้ 19 สว่น ใช้เช็ดท า
ความสะอาดรอบ
บาดแผล

ห้าม
รับประทาน

ปิดฝาให้สนิท ขวดละ
ไมเ่กิน 
450 มล.

44



กลุ่ม13. ยารักษาแผลตดิเชือ้ ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก

13.1 ยารักษาแผลน า้ร้อนลวกฟีนอล
(ยกเลกิตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจ าบ้านแผนปัจจบุนั (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2549)
ในสตูรต ารับประกอบด้วย Phenol 1g., Arachis Oil 50ml., Calcium Hydroxide Solution 
to 100 ml.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด

บรรจุ
รักษาแผล
ไฟไหม้ น า้
ร้อนลวก

เขยา่ขวดก่อนใช้ยา ใช้ส าลีชบุยานี ้
ทาปิดให้ทัว่บริเวณท่ีถกูไฟไหม้หรือ
น า้ร้อนลวก เปลี่ยนยาวนัละ 2-3 
ครัง้

ห้าม
รับประทาน

ป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

ขวดละ 
30 มล. 
และ 60 
มล.



45
กลุ่ม13. ยารักษาแผลตดิเชือ้ ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก

13.2 ยารักษาแผลตดิเชือ้ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 
Silver Sulfadiazine 1% w/w

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ใช้ทา
ภายนอกเพ่ือ
รักษาการติด
เชือ้ของแผล
ซึง่เกิดจากไฟ
ไหม้ หรือน า้
ร้อนลวก

ใช้ทาบริเวณแผลท่ีเป็น
ควรท าความสะอาดแผล 
แล้วทาครีมทกุวนั วนัละ 1-
2 ครัง้
(ส าหรับแผลท่ีถกูไฟไหม้ 
ควรใช้ครีมทกุ 24 ชัว่โมง)

1) ไมค่วรใช้ยานีใ้น
หญิงมีครรภ์ และ
ทารกแรกเกิด (1 
เดือนแรก)
2) ในคนท่ีแพ้ยา
Sulphonamide
3) ในผู้ ท่ีเป็นโรคตบั
และโรคไต

เก็บในท่ี
อณุหภมิู
ระหวา่ง 
15-30 
oC

หลอด
ละ 5 
กรัม 15
กรัม 
และ 25 
กรัม



กลุ่ม14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ แมลงกัดต่อย

14.1 ยาหม่อง ชนิดขีผ้ึง้
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Volatile Substance ท่ีมีสรรพคณุทางยา 
และ/หรือ Herbal Extract หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั ได้แก่
Methyl 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

สรรพคณุ ขนาด
และวิธีใช้

ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

บรรเทาอาการปวด บวม 
อกัเสบ เน่ืองจากแมลงกดั
ตอ่ย หรือปวดเม่ือย
กล้ามเนือ้

ทาและ
นวด
บริเวณที่
มีอาการ

ห้ามรับประทาน ปิดฝาให้สนิท 
และป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

ไมเ่กิน 
30 กรัม
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กลุ่ม15. ยาส าหรับโรคผิวหนัง

15.1 ยารักษาหดิเหา เบนซิล เบนโซเอต
ในสตูรต ารับประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Benzyl Benzoate 25 % w/v

สรรพ
คณุ

ขนาดและวิธีใช้ ค า
เตือน

การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

รักษา
หิด 
เหา 
และ
โลน

เขย่าขวดก่อนใช้ยา ส าหรับเด็กเลก็ให้แบง่ยา มาเติมน า้เท่าตวั 
แล้วผสมให้เข้ากนั
-ส าหรับรักษาหดิ
อาบน า้ให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถตูรงบริเวณที่มีผ่ืนคนั 
แล้วทายานีใ้ห้ทัว่ทิง้ไว้ 24 ชัว่โมง แล้วจงึอาบน า้ วนัรุ่งขึน้ให้ทา
ซ า้ใหม่อีกครัง้ ตามวิธีเดิม
-ส าหรับรักษาเหาและโลน
ใสย่านีใ้ห้ทัว่ศีรษะหรือบริเวณ ท่ีมีเหาหรือโลน ทิง้ไว้ 1 วนั ถ้า
เป็นมากให้ใช้ยา 2 ครัง้ตอ่วนั วนัตอ่มาจงึสระให้สะอาด เม่ือ
ครบ 7 วนัให้ตรวจดอีูกครัง้หนึง่ ถ้ายงัไม่หาย ให้ใส่ยาซ า้ตามวิธี
เดิม

ระวงั
อย่า
ให้ยา
เข้าตา

เก็บในที่
อณุหภมิู
ต ่ากวา่ 
25 oC
และ
ป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดสีชา
30 มล. 
และ 60 
มล.
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กลุ่ม15. ยาส าหรับโรคผิวหนัง

15.2 ยารักษาหดิ ขีผ้ึง้ก ามะถัน 
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sublimed Sulphur 10 % w/w 

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

รักษาโรค
หิด

ใช้ทาบริเวณที่เป็น
หิด วนัละ 2-3 
ครัง้

ถ้าเกิดอาการระคายเคือง
ตอ่ผิวหนงัให้หยดุใช้ยา

เก็บในท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 oC

หลอดละ 
5 กรัม 
และ 15 
กรัม
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กลุ่ม15. ยาส าหรับโรคผิวหนัง

15.3 ยารักษากลากเกลือ้น น า้กัดเท้า
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w 
Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

รักษากลาก
เกลือ้น และ
โรคน า้กดั
เท้า

ใช้ทาบริเวณท่ีเป็นโรค 
วนัละ 2-3 ครัง้

ถ้าเกิดอาการ
ระคายเคืองตอ่
ผิวหนงัให้หยดุใช้
ยา

เก็บในท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 oC

หลอดละ 
5 กรัม 
และ 15 
กรัม



กลุ่ม15. ยาส าหรับโรคผิวหนัง

15.4 ยารักษาโรคผิวหนังเรือ้รัง 
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Coal Tar 1 % w/w

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

รักษาโรคผิวหนงั
เรือ้รังบางชนิด เช่น 
เรือ้นกวาง ผิวหนงั
เป็นผ่ืนคนั

ใช้ทาบริเวณท่ี
เป็นโรค วนัละ 
2-3 ครัง้

ถ้าเกิดอาการ
ระคายเคืองตอ่
ผิวหนงัให้หยดุใช้
ยา

เก็บในท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 oC

หลอดหรือ
ขวดละ 5 
กรัม และ 15 
กรัม
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กลุ่ม15. ยาส าหรับโรคผิวหนัง

15.5 ยาทาแก้ผดผ่ืนคัน คาลาไมน์
(แก้ไขตามประกาศฯฉบบัท่ี4 พ.ศ.2555)
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Calamine 8-15 %w/v 
Zinc Oxide 3-12 %w/v

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ
บรรเทาอาการ
คนัเน่ืองจากผด
ผ่ืนคนั ลมพิษ

เขยา่ขวดก่อนใช้ยา 
ทาบริเวณท่ีเป็นวนั
ละ 3-4 ครัง้

ห้าม
รับประทาน

ป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

ขวดละไมเ่กิน 
180 มล.
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15.6 ยารักษาเกลือ้น โซเดยีม ไทโอซัลเฟต
ในสตูรต ารับ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Sodium Thiosulfate 100 %w/w

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

รักษา
เกลือ้น

เติมน า้สะอาดจนถงึคอขวด เขยา่ผสม
กนั จนตวัยาละลายหมด (จะได้ความ
เข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณท่ี
เป็นเกลือ้น หลงัอาบน า้ วนัละหลายครัง้

ยาท่ีผสม
น า้แล้ว
ควรใช้
ภายใน 15 
วนั

ป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
15 กรัม 
ส าหรับ
ผสมน า้
เป็น 60 
มิลลลิติร



กลุ่ม 6. ยาบ ารุงร่างกาย

16.1 ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ในสตูรต ารับ 1 เมด็ ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 
Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg. 
Pyridoxine Hydrochloride 2 mg., Riboflavine 2 mg., Nicotinamide 20 mg.
สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาดบรรจุ

ป้องกนัการ
ขาดวิตามินบี
และบ ารุง
ร่างกาย

รับประทานวนัละ 1 ครัง้
หลงัอาหาร
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้
ละ 1-2 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทาน
ครัง้ละ 1 เมด็

เก็บในท่ีแห้ง
และเยน็ และ
ป้องกนัไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

แผงพลาสติก
หรืออลมูิเนียม
ละ 4 และ 10 
เม็ด
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กลุ่ม6. ยาบ ารุงร่างกาย

16.2 ยาเม็ดวิตามินซี
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Ascorbic Acid 100 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บรักษา ขนาด
บรรจุ

ป้องกนั
การขาด
วิตามินซี

รับประทานวนัละ 1 ครัง้
ผู้ใหญ่ รับประทานครัง้ละ 
2 เม็ด
เดก็ 6-12 ปี รับประทาน
ครัง้ละ 1 เมด็

ห้ามใช้เม่ือเมด็
ยาเปลี่ยนสี

เก็บในท่ี
อณุหภมูิต ่ากวา่ 
40 องศา
เซลเซียส และ
ป้องกนัไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูิเนีย
มละ 4 
และ 10 
เมด็
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กลุ่ม6. ยาบ ารุงร่างกาย

16.3 ยาเม็ดบ ารุงโลหติ เฟอร์รัส ซัลเฟต
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

รักษาโรค
โลหิตจาง
เน่ืองจาก
ขาดธาตุ
เหลก็ใน
ผู้ใหญ่

รับประทานครัง้
ละ 1-2 เม็ด วนั
ละ 3 ครัง้ หลงั
อาหาร

1) ในช่วงรับประทานยา
อจุจาระจะมีสีด า
2) หากเกิดอาการไมส่บาย
ท้อง คลื่นไส้ ควร
รับประทานยาพร้อม
อาหารหรือคอ่ยๆเพิ่มขนาด
ของยาจนถงึขนาดท่ี
แนะน าให้ใช้

เก็บในท่ี
อณุหภมูิต ่า
กวา่ 40 
องศา
เซลเซียส

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูิเนีย
มละ 4 
และ 10 
เม็ด
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กลุ่ม6. ยาบ ารุงร่างกาย

16.4 ยาเม็ดวิตามินรวม 
ในสตูรต ารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตวัยาส าคญั 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.
สรรพคณุ ขนาดและ

วิธีใช้
ค าเตือน การเก็บ

รักษา
ขนาดบรรจุ

ป้องกนั
การขาด
วิตามิน
ส าหรับ
ผู้ใหญ่

รับประทาน
วนัละ 1 
เม็ด

ยานีอ้าจสะสมในร่างกายจนท า
ให้เกิดอนัตรายได้ จึงไมค่วรใช้
เกินขนาดท่ีก าหนด ไว้หรือใช้
ติดต่อกนั เป็นระยะเวลานาน
นอกจากแพทย์สัง่

เก็บในท่ี
แห้งและ
เย็น และ
ป้องกนั
ไมใ่ห้ถกู
แสงแดด

แผงพลาสติก
หรือ
อลมูิเนียมละ 
4 และ 10 
เมด็
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กลุ่ม6. ยาบ ารุงร่างกาย

16.5 น า้มันตับปลาชนิดแคปซูล
ในสตูรต ารับ 1 แคปซลู ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ Cod Liver Oil equivalent to 
Vitamin A ไมเ่กิน 4,000 IU, Vitamin D ไมเ่กิน 300 IU.

สรรพคณุ ขนาดและ
วิธีใช้

ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาด
บรรจุ

ป้องกนั
การขาด
วิตามิน A
และ D

ผู้ใหญ่
รับประทา
นวนัละ 1 
เม็ด

ยานีอ้าจสะสมในร่างกายจนท าให้
เกิดอนัตรายได้ จงึไมค่วรใช้เกิน
ขนาดที่ก าหนดไว้หรือใช้ติดตอ่กนั
เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์
สัง่

เก็บในท่ีแห้ง
และเยน็ และ
ป้องกนัไมใ่ห้
ถกูแสงแดด

แผง
พลาสติก
หรือ
อลมูิเนีย
มละ 4 
และ 10 
เม็ด
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16.6 น า้มันตบัปลาชนิดน า้
ในสตูรต ารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ 

Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU. 
Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.

สรรพคณุ ขนาดและวิธีใช้ ค าเตือน การเก็บ
รักษา

ขนาดบรรจุ

ป้องกนัการ
ขาดวิตามิน 
A และ D

เขย่าขวดก่อนใช้
เดก็อายตุัง้แต4่ ปีขึน้ไป 
รับประทานวนัละ 1 ช้อนชา
เดก็อายุ 1-4 ปี รับประทานวนัละ 
1/2 ช้อนชา
เดก็แรกเกิด -1 ปี รับประทานวนัละ 
1/4 ช้อนชา

ยานีอ้าจสะสมใน
ร่างกายจนท าให้เกิด
อนัตรายได้ จึงไม่ควร
ใช้เกินขนาด ท่ีก าหนด
ไว้หรือใช้ติดต่อกนั 
เป็นระยะเวลานาน 
นอกจากแพทย์สัง่

เก็บในที่แห้ง
และเย็น 
และป้องกนั
ไม่ให้ถกู
แสงแดด

ขวดละ 
120 
มิลลิลิตร 
240 
มิลลิลิตร 
และ 400 
มิลลิลิตร
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ค าแนะน าพิเศษ

 ยาที่ต้องเคีย้วให้ละเอียดก่อนกลืน

 ยาเม็ดลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย

 ยาเมด็ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 

 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน 

 ยาถ่ายพยาธิตวักลม มีเบนดาโซล

 รับประทานก่อนอาหารคร่ึงช่ัวโมง หรือหลังอาหาร 1 ช่ัวโมง หรือเมื่อมี
อาการ

 ยาเมด็ และยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย

 ยาเม็ดและยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 

 รับประทานหลังอาหาร 1 ช่ัวโมง

ยาเมด็แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์



o ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคไต, ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ

• ยาเม็ดและยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย

• ยาเมด็ยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 

• ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์

• ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ า้แดง

• ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

• ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต 

o ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง

• ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต

o ไม่ควรใช้เป็นประจ า

• ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับเด็ก/ส าหรับผู้ใหญ่
• ยาระบายแมกนีเซีย
• ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร



o ป้องกันไม่ให้ถกูแสงแดด
• ยาขบัลม
• ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
• ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์
• ยากวาดคอ

o เขย่าขวดก่อนใช้ยา
• ยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซยี
• ยาขบัลม
• ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ า้แดง
• ยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซยี-ไซเมธิโคน 
• ยาระบายแมกนีเซีย
• ยาแก้ไอน า้ด า 
• ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต
• ยาทาแก้ผดผ่ืนคนั คาลาไมน์

o ยาที่สามารถใช้ในเดก็อายุ 1 เดอืนขึน้ไป
• ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

o ใช้ทาบางๆที่หน้าท้อง 
• ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์



 ยาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่
 ยาขบัลม
 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ า้แดง
 ยาแก้ไอน า้ด า 

 รับประทานก่อนอาหาร
 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ า้แดง

 ห้ามรับประทาน
 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

 หากต้องรับประทานร่วมกับยาอ่ืน ควรห่างกันอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง
 ยาเมด็ และยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 
 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย 

 เกบ็ที่อุณหภูมติ ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
 ยาเมด็และยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 
 ยาผงฟู่ ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต 
 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย 
 ยาระบายมะขามแขก
 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ 



o ผสมน า้ค่อนแก้วรับประทาน หลังหมดฟองฟู่
• ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต 

o ไม่ควรรับประทานตดิต่อกันนานเกนิ 2 สัปดาห์
• ยาเมด็แฃะยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย
• ยาเม็ดและยาน า้ลดกรด อะลมูินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน 
• ยาเมด็แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์
• ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตนุ า้แดง
• ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต
• ยาผงฟู่ ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต 

o หากอาการไม่ดีขึน้ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
• ยาเมด็แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน (3 วนัหลงัการใช้ยา)
• ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (2-3 วนัหลงัใช้ยา)
• ยาแก้ไอน า้ด า (3 วนัหลงัการใช้ยา)
• ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ( 2 วนัหลงัใช้ยา)

o รับประทานยาแล้วอาจท าให้อุจจาระมีสีค่อนข้างด า
• ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย 
• ยาเมด็บ ารุงโลหิต เฟอร์รัส ซลัเฟต



 ต้องเกบ็ยาในตู้เยน็
 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับเดก็ และ ผู้ใหญ่
 ยาหยอดตา ซลัฟาเซตาไมด์

 เกบ็ที่อุณหภมูริะหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส
 ยาระบายแมกนีเซีย

 ไม่ควรใช้ยาตดิต่อกันนานเกนิ 7 วัน
 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน า้มกู คลอร์เฟนิรามีน

ยานีอ้าจท าให้เกดิอาการง่วงซมึ
 ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน า้มกู คลอร์เฟนิรามีน
 ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

 ห้ามใช้ในเดก็อายุน้อยกว่า 6 ปี หญิงตัง้ครรภ์ คนชรา
 ยาแก้ไอน า้ด า 
 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ 

 ไม่ควรใช้ในหญิงตัง้ครรภ์และทารกแรกเกดิ
 ยารักษาแผลติดเชือ้ ซิลเวอร์ ซลัฟาไดอาซีน ครีม


