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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.1 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ   
   Aluminium Hydroxide 200- 600 mg.  
   Magnesium Hydroxide 200-400 mg. 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรจุก
เสียด ท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ และ
ปวดท้อง
เน่ืองจำกมีกรด
มำก ในกระเพำะ
อำหำรหรือแผล
ในกระเพำะ
อำหำรและล ำไส ้

เคี้ยวยำก่อนกลืน 
รับประทำนก่อนอำหำร 1/2 ชั่วโมง หรือ
หลังอำหำร 1 ชั่วโมง หรือเม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-4 เม็ด 
เด็ก 6-12 ป ีรับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด  
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับ
ยำแผนปจัจุบัน ที่ใช้ ส ำหรับมนุษย์
พิจำรณำตำมขนำด ที่ถูกต้องตำมสตูร 
ต ำรับที่ผู้รับอนุญำต ขอขึ้นทะเบียนต ำรับ
ยำ) 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็นเวลำนำนกว่ำ 2 
สัปดำห์ นอกจำกแพทย์สัง่ ส ำหรับต ำรับที่มี 
Low Sodium คือ มีผลวิเครำะห์ที่แสดงว่ำ
มีปริมำณของ Sodium ในขนำด
รับประทำนต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 
mg.) ให้แจ้งค ำเตือนดังน้ี  
1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็นเวลำนำนกว่ำ 2 
สัปดำห์ นอกจำกแพทย์สัง่ 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียม
ละ 4 และ 10 
เม็ด 

 
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 

1.2 ยาน้้าลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย 
ในสูตรต ำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Aluminium Hydroxide 165-650 mg.  
   Magnesium Hydroxide 103-500 mg. 
 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรจุก
เสียด ท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ และ
ปวดท้อง
เน่ืองจำกมีกรด
มำก ในกระเพำะ
อำหำรหรือแผล
ในกระเพำะ
อำหำรและล ำไส ้

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ 
รับประทำนก่อนอำหำร 1/2 ชั่วโมง หรือหลงั
อำหำร 1 ชั่วโมง หรือเม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-4 ช้อนชำ 
เด็ก 6-12 ป ีรับประทำนคร้ังละ 1-2 ช้อนชำ 
เด็ก 3-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2-1 ช้อนชำ 
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับยำ
แผนปัจจุบัน ที่ใช ้ส ำหรับมนุษย์พิจำรณำตำม 
ขนำดที่ถูกต้องตำมสตูรต ำรับ ที่ผู้รับอนุญำตขอ
ขึ้นทะเบียนต ำรับยำ)  

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็นเวลำนำนกว่ำ 2 
สัปดำห์ นอกจำกแพทย์สัง่ ส ำหรับต ำรับ
ที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเครำะห์ที่
แสดงว่ำมีปริมำณของ Sodium ในขนำด
รับประทำนต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 
mg.) ให้แจ้งค ำเตือนดังน้ี  
1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็นเวลำนำนกว่ำ 2 
สัปดำห์ นอกจำกแพทย์สัง่ 

เก็บที่
อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 
องศำ
เซลเซียส 

ขวดละ 240 
มิลลิลิตร และ 
450 มิลลิลิตร 
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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.3 ยาเม็ดแก้ทอ้งอดื ทอ้งเฟอ้ โซดามินท ์
ในสูตรต ำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sodium Bicarbonate 300 mg.  
   Peppermint Oil 0.003 ml. 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรจุกเสยีด 
ลดอำกำรระคำยเคือง 
เน่ืองจำกมีกรดมำกใน
กระเพำะอำหำร 

รับประทำนหลังอำหำร 1 ชั่วโมง หรือ
เม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 3-6 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1-3 เม็ด 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์นอกจำก
แพทย์สัง่ 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 

1.4 ยาขับลม 
ในสูตรต ำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.  
   Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.  
   Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำร
ท้องขึ้น ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และ
ขับลมใน
กระเพำะ
อำหำร 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ 
รับประทำนวันละ 3-4 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ  
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ  
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับยำแผนปัจจุบัน ที่ใช ้
ส ำหรับมนุษย์พิจำรณำตำมขนำด ที่ถูกต้องตำมสตูรต ำรับที่
ผู้รับอนุญำต ขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ) 

ยำน้ีมีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ …..% ควร
ใช้ด้วยควำม
ระมัดระวัง 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส และ
ป้องกัน ไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดละ 180 
มิลลิลิตร 240 
มิลลิลิตร และ 450 
มิลลิลิตร 
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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.5 ยาแกท้้องอืด ทอ้งเฟอ้ ยาธาตนุ้้าแดง 
ในสูตรต ำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g. , Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.  
และ/หรือ Tincture อ่ืนๆ ที่มีสรรพคุณทำงยำ 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 อ่ืนๆ ที่มีสรรพคุณทำงยำได้แก่  
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. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำร
ปวดท้อง
เน่ืองจำกจุก
เสียด ท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ 
รับประทำนก่อนอำหำรวันละ 3 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ  
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับยำแผน
ปัจจุบัน ที่ใช ้ส ำหรบัมนุษย์พิจำรณำตำมขนำดที่
ถูกต้องตำมสตูร ต ำรับทีผู่้รับอนุญำต ขอขึ้นทะเบียน
ต ำรับยำ) 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็น
โรคหัวใจหรือโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห์ 
นอกจำกแพทย์สัง่  
3) ยำน้ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู ่
…..% ควรใช้ด้วยควำม
ระมัดระวัง 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส และ
ป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดละ 180 
มิลลิลิตร 240 
มิลลิลิตร และ 
450 มิลลิลิตร 

 
กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 

1.6 ยาน้้าแก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคารบ์อเนต 
ในสูตรต ำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sodium Bicarbonate 50 mg.  
   โดยในสูตรต ำรับไม่อนุญำตให้ใช ้Alcohol เป็นส่วนผสม 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำร
ท้องอืด ท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ 
เน่ืองจำกมีกรด
มำกในกระเพำะ
อำหำร 

ใช้ป้อนให้ทำรกและเด็กหลงัอำหำร หรือ
เม่ือมีอำกำร ไม่ควรให้เกินวันละ 6 คร้ัง 
เด็กอำย ุ2-3 ปี คร้ังละ 2-3 ช้อนชำ 
เด็กอำย ุ6-12 เดือน คร้ังละ 2 ช้อนชำ 
เด็กอำย ุ1-6 เดือน คร้ังละ 1 ช้อนชำ 
ทำรกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช ้

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ
โรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห์ นอกจำก
แพทย์สัง่ 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 
40 องศำเซลเซียส 
และป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดละ 60 
มิลลิลิตร 
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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.7 ยาทาแกท้้องอืด ทอ้งเฟอ้ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ 
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Asafetida 20 % w/v 
 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก 

ทำบำงๆ ทีห่น้ำท้อง 
วันละ 2-3 คร้ัง 

ห้ำมรับประทำน เก็บที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 
มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.8 ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตำมประกำศฯฉบับที ่4 พ.ศ. 2555) 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Aluminium Hydroxide 200-600 mg.  
   Magnesium Hydroxide 200-400 mg. 
   Simethicone                40-125 mg. 
 
 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรจุกเสยีด 
ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด
ท้องเน่ืองจำกมีกรด 
มำกในกระเพำะ
อำหำรหรือแผลใน
กระเพำะอำหำรและ
ล ำไส ้และช่วยขบัลม 

เคี้ยวยำก่อนกลืน 
รับประทำนก่อนอำหำร คร่ึงชั่วโมง หรือ
หลังอำหำร 1 ชั่วโมง หรือเม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ ่รับประทำนคร้ังละ 1 - 4 เม็ด 
เด็กอำย ุ6 - 12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 
- 2 เม็ด 
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับ
ยำแผนปจัจุบันที่ใช้ส ำหรับมนุษย์
พิจำรณำตำมขนำดทีถู่กต้องตำมสูตร
ต ำรับที่ผู้รับอนุญำตขอขึ้นทะเบยีนต ำรับ
ยำ) 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ
โรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์
3) ในกรณีที่รับประทำนยำน้ี
ร่วมกับยำอ่ืน ควรรับประทำนห่ำง
กัน 2 ชั่วโมง 
ส ำหรับต ำรับที่มี Low Sodium 
คือ มีผลวิเครำะห์ทีแ่สดงว่ำมี
ปริมำณของ Sodium ในขนำด 

รับประทำนต่อวันไม่เกิน 5 
มิลลิอิควิวำเลนท ์(115 มิลลิกรัม) 
ให้แจ้งค ำเตือนดงัน้ี 
1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์
3) ในกรณีทีรั่บประทำนยำน้ี
ร่วมกับยำอ่ืน ควรรับประทำนห่ำง
กัน 2 ชั่วโมง 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 30 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 
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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.9 ยาน้้าลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน (เพิ่มตำมประกำศฯฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555) 
ในสูตรต ำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Aluminium Hydroxide 165-650 mg.  
   Magnesium Hydroxide 103-500 mg. 
   Simethicone                20-40 mg. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรจุกเสยีด 
ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวด
ท้องเน่ืองจำกมีกรด 
มำกในกระเพำะ
อำหำรหรือแผลใน
กระเพำะอำหำรและ
ล ำไส ้และช่วยขบัลม 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ 
รับประทำนก่อนอำหำร คร่ึงชั่วโมง หรือ
หลังอำหำร 1 ชั่วโมง หรือเม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ ่รับประทำนคร้ังละ 1 - 4 ช้อนชำ 
เด็กอำย ุ6 - 12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 
- 2 ช้อนชำ 
เด็กอำย ุ3 – 6 ปี รับประทำนคร้ังละ 
คร่ึง – 1 ช้อนชำ 
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับ
ยำแผนปจัจุบันที่ใช้ส ำหรับมนุษย์
พิจำรณำตำมขนำดทีถู่กต้องตำมสูตร
ต ำรับที่ผู้รับอนุญำตขอขึ้นทะเบยีนต ำรับ
ยำ) 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือ
โรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์
3) ในกรณีที่รับประทำนยำน้ี
ร่วมกับยำอ่ืน ควรรับประทำนห่ำง
กัน 2 ชั่วโมง 
ส ำหรับต ำรับที่มี Low Sodium 
คือ มีผลวิเครำะห์ทีแ่สดงว่ำมี
ปริมำณของ Sodium ในขนำด 

รับประทำนต่อวันไม่เกิน 5 
มิลลิอิควิวำเลนท ์(115 มิลลิกรัม) 
ให้แจ้งค ำเตือนดงัน้ี 
1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์
3) ในกรณีที่รับประทำนยำน้ี
ร่วมกับยำอ่ืน ควรรับประทำนห่ำง
กัน 2 ชั่วโมง 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 30 องศำ
เซลเซียส 

ขวดละ 240 
และ 450 
มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.10 ยาผงฟู่ซิตริกแอซิด-โซเดียมไบคาร์บอเนต-โซเดียมคาร์บอเนต (เพิ่มตำมประกำศฯฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2555) 
ในสูตรต ำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Citric acid anhydrous ไม่เกิน 1.850 กรัม  
   Sodium bicarbonate ไม่เกิน 1.960 กรัม 
   Sodium carbonate ไม่เกิน 0.430 กรัม 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ลดกรด บรรเทำอำกำร
ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
เน่ืองจำกมีกรดมำกใน
กระเพำะอำหำร 

ผสมน้ ำค่อนแก้วรับประทำน หลงัหมด
ฟองฟู ่
ผู้ใหญ่และเด็กอำย ุ12 ปีขึ้นไป คร้ังละ 1 
ซอง รับประทำนซ้ ำได้อีกภำยใน 2 หรอื 
3 ชั่วโมง ถ้ำต้องกำร (โดยให้
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับยำแผน
ปัจจุบันที่ใช้ส ำหรับมนุษย์พิจำรณำตำม
ขนำดที่ถูกต้องตำมสตูรต ำรับที่ผู้รับ
อนุญำตขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ) 

1) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรค
ควำมดันโลหิตสูง หรือโรคไต 
2) ไม่ควรรับประทำนเป็น
เวลำนำนกว่ำ 2 สัปดำห ์นอกจำก
แพทย์สัง่ 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 30 องศำ
เซลเซียส 

ซองอลูมิเนียม 
ไม่เกิน 4.3 กรัม 
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กลุ่ม1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ 
1.11 ยาเม็ดแก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ไซเมธิโคน  
(เพิ่มตำมประกำศฯฉบับที ่5 พ.ศ. 2555) 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Simethicone 40 มิลลิกรัม และ 80 มิลลิกรัม  
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรท้องอืด 
ท้องเฟ้อ จุกเสียด 

เคี้ยวก่อนกลืน (เฉพำะชนิดเม็ด) 
ขนำด 40 มิลลิกรัม ผู้ใหญ ่รับประทำน
คร้ังละ 1-2 เม็ด เม่ือมีอำกำร วันละ 4 
คร้ัง (ไม่เกินวันละ 12 เม็ด) 
ขนำด 80 มิลลิกรัม ผู้ใหญ ่รับประทำน
คร้ังละ 1 เม็ด เม่ือมีอำกำร วันละ 4 คร้ัง 
(ไม่เกินวันละ 6 เม็ด) 

1) หำกอำกำรไม่ดีขึ้นภำยใน 3 
วัน ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกร 
2) ยำน้ีไม่ใช่ยำลดกรดเคลือบแผล
ในกระเพำะอำหำร 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

ชนิดเม็ดบรรจุ
แผงอะลูมิเนียม 
ชนิดแคปซูล
บรรจุแผง
พลำสติกหรือ
อะลูมิเนียม แผง
ละไม่เกิน 10 
เม็ด/แคปซูล 

 

กลุ่ม2. ยาแก้ทอ้งเสีย 
2.1 ยาแก้ท้องเสีย ผงน้้าตาลเกลือแร ่(แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที4่ พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Sodium Chloride 0.875 g., Sodium Bicarbonate 0.625 g.  
   Potassium Chloride 0.375 g., Glucose - Anhydrous 5.000 g.  
หรือ ในสูตรต ำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sodium Chloride 0.875 g., Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g..  
   Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 5.000 g. 
หรือ ในสูตรต ำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ 
Sodium Chloride 0.650 g., Trisodium Citrate, Dihydrate 0.725 g. 
   Potassium Chloride 0.375 g., Glucose Anhydrous 3.375 g. 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ทดแทนกำรเสีย
น้ ำในรำยที่มี
อำกำรท้องร่วง 
หรือในรำยที่มี
อำเจียนมำกๆ 
และป้องกัน
กำรช็อคเน่ืองจำก
กำรที่ร่ำงกำยขำด
น้ ำ 

เทผงยำทัง้ซองละลำยในน้ ำสะอำด เช่น น้ ำต้มสุกทีเ่ย็นแล้ว 
ประมำณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ใหด้ื่มมำกๆ เม่ือเร่ิมมี
อำกำรท้องร่วง ถ้ำถ่ำยบ่อยใหด้ื่มบ่อยคร้ังขึ้น ถ้ำอำเจยีน
ด้วยใหด้ื่มทีละน้อยแต่บ่อยคร้ัง 
เด็กอำยุมำกกว่ำ 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสำรละลำยเกลือแร่

ประมำณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อกำรถ่ำยอุจจำระ 1 
คร้ัง หรือตำมควำมกระหำยของผู้ป่วย 

เด็กอ่อน-เด็กอำย ุ2 ป ีให้ดื่มทีละน้อยสลบักับน้ ำเปล่ำ
ประมำณวันละ 4 ซองหรือมำกพอที่คนไขต้้องกำรและ
ดื่มต่อไปจนกว่ำอำกำรจะดขีึ้น 

1) ผู้ที่เป็นโรคหวัใจหรือ
โรคไต ควรปรึกษำแพทย์
ก่อนใช้ 
2) ถ้ำผู้ป่วยยงัมีอำกำร
อำเจียนมำก เหงื่อออก
มำก ตัวเย็น ควำมรู้สึก
เปลี่ยนแปลงไป หรือหมด
สติ ควรน ำผู้ป่วยสง่
โรงพยำบำลโดยด่วน 

1) เก็บในที่แหง้ 
และป้องกันไม่ให้
ถูกแสงแดด 
2) ยำที่ละลำย
น้ ำแล้วเกิน 24 
ชั่วโมง ไม่ควรใช ้

1 ซอง
ส ำหรับผสม
น้ ำ 250 
มิลลิลิตร 
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กลุ่ม2. ยาแก้ทอ้งเสีย 
2.2 ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (เพิ่มตำมประกำศฯฉบับที ่4 พ.ศ. 2555) 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด/แคปซูล ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Activated charcoal 250-350 มก. 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำอำกำร
ท้องเสยี 

รับประทำนยำน้ีก่อนหรือหลังรับประทำนยำอ่ืน ๆ 2 ชั่วโมง 
ผู้ใหญ ่และเด็ก อำยุมำกกว่ำ 2 ป ีรับประทำนคร้ังละ 3 - 4 
เม็ด วันละ 3 – 4 คร้ัง 
(โดยให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำต ำรับยำแผนปัจจุบันที่ใช้
ส ำหรับมนุษย์พิจำรณำตำมขนำดทีถู่กต้องตำมสูตรต ำรับที่
ผู้รับอนุญำตขอขึ้นทะเบยีนต ำรับยำ) 

1) ห้ำมรับประทำนยำน้ี
พร้อมกับยำอ่ืน 
2) รับประทำนยำผงถ่ำนน้ี
แล้วอุจจำระจะมีสีค่อนข้ำง
ด ำ 
3) ถ้ำอำกำรท้องเสียยงัไม่
ดีขึ้นภำยใน 2 – 3 วัน 
หลังรับประทำนยำควร
ปรึกษำแพทย ์

เก็บในแห้ง และ
อุณหภูมิต่ ำกวำ่ 
30 องศำ
เซลเซียส 

แผงละไม่
เกิน 10 เม็ด/
แคปซูล 

 

กลุ่ม3. ยาระบาย 
3.1 ยาระบายกลเีซอรนีชนดิเหนบ็ทวารส้าหรับเดก็ 
ในสูตรต ำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Glycerin 91 % w/w  
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ส ำหรับบรรเทำอำกำร
ท้องผูก ใชเ้หน็บทวำรหนัก
เพื่อช่วยกำรขบัถ่ำย 

ใช้เม่ือต้องกำร ควรรอไว้ 15 
นำที เพื่อใหต้ัวยำละลำยเหน็บ
ทวำรหนักคร้ังละ 1 แทง่  

ไม่ควรใช้เป็นประจ ำ เก็บในตู้เย็น และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

แทง่ละ 1.5 กรัม 
บรรจุแผง 

 

กลุ่ม3. ยาระบาย 
3.2 ยาระบายกลเีซอรนีชนดิเหนบ็ทวารส้าหรับผู้ใหญ่ 
ในสูตรต ำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Glycerin 91 % w/w  
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ส ำหรับบรรเทำอำกำร
ท้องผูก ใชเ้หน็บทวำรหนัก
เพื่อช่วยกำรขบัถ่ำย 

ใช้เหน็บทวำรหนักคร้ังละ 1 แท่ง 
เม่ือต้องกำร ควรรอไว้ 15 นำที 
เพื่อให้ตัวยำละลำย 

ไม่ควรใช้เป็นประจ ำ เก็บในตู้เย็น และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

แท่งละ 2.55 
กรัม บรรจุแผง 
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กลุ่ม3. ยาระบาย 
3.3 ยาระบายแมกนีเซีย 
ในสูตรต ำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Magnesium Hydroxide 1.2 g. 
 
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ยำระบำย เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ 

รับประทำนก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้ำ 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร) 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)  
เด็ก 1-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1-3 ช้อนชำ ( 5-15 มิลลิลิตร) 

1) ห้ำมใช้เม่ือมีอำกำร
ปวดท้อง หรือคลื่นไส้
อำเจียน  
2) ไม่ควรรับประทำน
เป็นประจ ำ 

เก็บที่อุณหภูมิ
ระหว่ำง 15-30 
องศำเซลเซียส 

ขวดละ 60 
มิลลิลิตร และ
120 มิลลิลิตร 

 

กลุม่3. ยาระบาย 
3.4 ยาระบายมะขามแขก 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   ฝักมะขำมแขกท่ีเอำเมล็ดออกแล้ว  
   ซ่ึงมีปริมำณ Sennosides เทียบเท่ำกับ Sennoside B 7.5 mg.  
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ยำระบำย รับประทำนก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้ำ 

ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 3-4 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 
1-2 เม็ด 

1) ห้ำมใช้เม่ือมีอำกำรปวดท้องหรือคลื่นไส้อำเจยีน 
2) หญงิมีครรภ์หรือให้นมบตุรควรปรึกษำแพทย์
ก่อนใช้ยำ 
3) ไม่ควรรับประทำนเป็นประจ ำ 

เก็บในที่แหง้ และ
อุณหภูมิต่ ำกวำ่ 
30 องศำเซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ10 เม็ด 

 
กลุ่ม3. ยาระบาย 

3.5 ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนดิสวนทวาร 
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sodium Chloride 15 % w/v 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ส ำหรับบรรเทำ
อำกำรท้องผูก ใช้
สวนทวำรให้ถ่ำย
อุจจำระ 

สวนเข้ำทำงทวำรหนัก แล้วกลั้นไว้จนทนไว้ไหวจึงเข้ำส้วม 
ผู้ใหญ่ ใช้คร้ังละ 20-40 มิลลิลติร 
เด็ก 6-12 ปี ใชค้ร้ังละ 10-20 มิลลิลิตร  
เด็ก 1-6 ปี ใช้คร้ังละ 5-10 มิลลิลติร 

ไม่ควรใช้เป็นประจ ำ เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

หลอดพลำสติก 
10 มิลลิลิตร 
และ 20 
มิลลิลิตร 
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กลุ่ม4. ยาถ่ายพยาธิล้าไส ้
4.1 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Mebendazole 100 mg. 
 
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ถ่ำยพยำธิ
เส้นด้ำย 
ตวักลม 

เคี้ยวยำใหล้ะเอียดก่อนกลืน 
ส ำหรับพยำธิเส้นด้ำยและพยำธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอำยตุั้งแต ่2 ปีขึ้นไปและ
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด หลังอำหำรเย็นเพียงคร้ังเดียว  
ส ำหรับพยำธิตัวกลมอ่ืนๆ ได้แก่ พยำธิปำกขอ พยำธิไส้เดือน และพยำธิ
แส้ม้ำ ทั้งเด็กอำยุตัง้แต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ ่รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด วัน
ละ 2 คร้ัง หลงัอำหำรเช้ำและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอำจรับประทำนซ้ ำ
อีก 1 เม็ด หลงัจำกกำรรักษำคร้ังแรก 2 สัปดำห์ต่อมำ 

1) ไม่ควรใช้ในหญิงมี
ครรภ์ในระยะ 3 
เดือนแรก และผู้ที่
เป็นโรคตบั 
2) ห้ำมใช้ในเด็กอำยุ
ต่ ำกว่ำ 2 ป ี

ป้องกันไม่ให้
ถูกแสงแดด 

แผงพลำสติก
หรือ
อลูมิเนียมละ 
6 เม็ด 

 

กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.1 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขแ้อสไพริน 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ Aspirin 325 mg. 
*** ได้ยกเลิกกำรเป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำสำมัญประจ ำบำ้นแผนปัจจุบัน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2550 
เน่ืองจำกได้พบข้อมูลเก่ียวกับควำมไม่ปลอดภัยในกำรใช ้

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ลดไข้ บรรเทำ
อำกำรปวด 

รับประทำนหลังอำหำรทันทีหรือขณะท้อง
ไม่ว่ำงแล้วดื่มน้ ำตำมมำกๆ  
รับประทำนทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเม่ือมีอำกำร 
ไม่ควรรับประทำนเกินวันละ 5 คร้ัง 
ผู้ใหญ ่รับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 
เด็ก 3-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 เม็ด 

1) ห้ำมใช้ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี และหญงิ
มีครรภ์ระยะใกล้คลอด 
2) ห้ำมใช้ส ำหรับลดไข้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรค
ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก 
3) ห้ำมใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบ
ทำงเดินอำหำรและโรคหอบหืด 
4) ห้ำมใช้ส ำหรับรักษำอำกำรปวดเม่ือย
เน่ืองจำกกำรท ำงำนหนัก 

เก็บที่อุณหภูมิ
ต่ ำกว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 

กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.2 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 500 มก. 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Paracetamol 500 mg. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ลดไข้ บรรเทำ
อำกำรปวด 

รับประทำนทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง 
เม่ือมีอำกำร ไม่ควรรับประทำนเกิน
วันละ 4 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 
1/2-1 เม็ด 

1) ถ้ำใช้ยำน้ีเกินขนำดที่ระบุไว้บนฉลำก หรือ
เอกสำรก ำกับยำ จะท ำใหเ้ป็นพิษต่อ ตับได ้และไม่
ควรใช้ยำน้ีติดต่อกันเกิน 5 วัน 
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษำแพทยห์รือ 
เภสัชกรก่อนใช้ยำน้ี 
3) ห้ำมใช้ส ำหรับรักษำอำกำรปวดเม่ือย เน่ืองจำก
กำรท ำงำนหนัก 

เก็บที่อุณหภูมิ
ต่ ำกว่ำ 40 
องศำเซลเซียส 

แผงพลำสติกหรือ
อลูมิเนียมละ 4 
และ 10 เม็ด 
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กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.3 ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 325 มก. 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ Paracetamol 325 mg. 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ลดไข้ บรรเทำ
อำกำรปวด 

รับประทำนทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เม่ือมี
อำกำร ไม่ควรรับประทำนเกินวันละ 5 
คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 
เด็ก 3-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 เม็ด 

1) ถ้ำใช้ยำน้ีเกินขนำดทีแ่นะน ำ จะท ำให้เป็นพิษ
ต่อตับได ้และไม่ควรใช้ยำน้ีติดต่อกันเกิน 5 วัน 
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษำแพทยห์รือ
เภสัชกรก่อนใช้ยำน้ี 
3) ห้ำมใช้ส ำหรับรักษำอำกำรปวดเม่ือย 
เน่ืองจำกกำรท ำงำนหนัก 

เก็บที่อุณหภูมิ
ต่ ำกว่ำ 40 
องศำเซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียม
ละ 4 และ 10 
เม็ด 

 

กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.4 ยาน้้าบรรเทาปวด ลดไขพ้าราเซตามอล 
ในสูตรต ำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตัวยำส ำคญั คือ    Paracetamol 120 mg.  
โดยในสตูรต ำรับไม่อนุญำตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ

ลดไข้ 
บรรเทำ
อำกำรปวด 

รับประทำนทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เม่ือมีอำกำร ไม่ควรรับประทำน
เกินวันละ 5 คร้ัง 
- ส ำหรับขนำดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชำให้แสดง
ขนำดรับประทำนดังน้ี 
เด็กอำย ุ3-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1-2 ช้อนชำ (5-10 มล.) 
เด็กอำย ุ1-3 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2-1 ช้อนชำ (2.5-5 มล.) 
เด็กอำย ุ6 เดือน-1 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 ช้อนชำ (2.5 มล.) 
- ส ำหรับขนำดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดง
ขนำดรับประทำนดังน้ี 
เด็กอำย ุ4-5 เดือน รับประทำนคร้ังละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.) 
เด็กอำย ุ2-3 เดือน รับประทำนคร้ังละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.)  
เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทำนคร้ังละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.) 

1) ถ้ำใช้ยำน้ีเกินขนำด
ที่แนะน ำ จะท ำให้เป็น
พิษต่อตับได ้และไม่
ควรใช้ยำน้ีติดต่อกัน
เกิน 5 วัน 
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรค
ไต ควรปรึกษำแพทย์
หรือเภสัชกรก่อนใช้ยำ
น้ี 

เก็บที่อุณหภูมิ
ต่ ำกว่ำ 40 
องศำเซลเซียส 

ขวดสีชำ 30 
มิลลิลิตรในกล่อง
กระดำษพร้อม
หลอดหยด (1.2 
มิลลิลิตร) และ
ขวดสีชำ 60 
มิลลิลิตรในกล่อง
กระดำษพร้อม
ช้อนชำ 

 

กลุ่ม5. ยาบรรเทาปวด ลดไข ้
5.5 พลาสเตอรบ์รรเทาปวด 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทำงยำ  
และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หน่ึงหรือหลำยชนิดผสมกัน 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 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ใช้บรรเทำอำกำร
ปวดกล้ำมเน้ือ 

เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอำดและแหง้ 
ปิดพลำสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอำกำรปวด ควร
เปลี่ยนวันละ 1-2 คร้ัง 

อย่ำใช้พลำสเตอร์น้ีในบริเวณเยื่อบุ
อ่อน ตำ หรือบริเวณบำดแผลเปดิ 

เก็บในที่เย็น และ
ป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

10 แผ่น 
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กลุ่ม6. ยาแก้แพ้ ลดน้้ามูก 
6.1 ยาเม็ดแกแ้พ้ ลดน้้ามูก คลอร์เฟนริามีน 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Chlorpheniramine Maleate 2 mg. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรแพ ้
เช่น ลมพษิ 
น้ ำมูกไหล 

รับประทำนทุก 4-6 ชั่วโมง เม่ือมีอำกำร 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด ไม่
ควรรับประทำนเกินวันละ 12 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 
ไม่ควรรับประทำนเกินวันละ 6 เม็ด 

1) ไม่ควรใช้ยำติดต่อกันนำนเกิน 7 วัน 
2) ยำน้ีอำจท ำใหเ้กิดอำกำรง่วงซึม จึง
ไม่ควรขับขีย่ำนยนต์หรือท ำงำน
เก่ียวกับเคร่ือง จักรกล และหลีกเลีย่ง
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติกหรือ
อลูมิเนียมละ 6 
เม็ด แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 
กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขบัเสมหะ 

7.1 ยาน้้าแก้ไอขบัเสมหะส้าหรบัเด็ก 
ในสูตรต ำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Ammonium Carbonate 0.02 g.  
   Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรไอ 
ขับเสมหะ 

รับประทำนวันละ 3-4 คร้ัง 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 2 ช้อนชำ (10 มิลลิลิตร) 
เด็ก 3-6 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 ช้อนชำ ( 5 มิลลิลติร) 
เด็ก 1-3 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 ช้อนชำ (2.5 มิลลิลิตร) 

 เก็บที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 
40 องศำเซลเซียส 
และป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดละ 60 
มิลลิลิตร และ 
120 มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม7. ยาแก้ไอ ขบัเสมหะ 
7.2 ยาแก้ไอน้้าด้า  
ในสูตรต ำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.  
   Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.  
   Camphorated Opium Tincture 0.6 ml. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำ
อำกำรไอ 
และช่วยขับ
เสมหะ 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ 
รับประทำนวันละ 3-4 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-2 ช้อนชำ (5-10 มล.) 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1/2 - 1 ช้อนชำ 
(2.5-5 มิลลิลิตร) 

1) ห้ำมใช้ยำน้ีในเด็กที่อำยตุ่ ำกว่ำ 6 ปี 
คนชรำ และหญงิมีครรภ ์
2) ห้ำมใช้ยำน้ีติดต่อกันนำนเกิน 3 วัน 
3) ยำน้ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู ่…..% ควร
ใช้ด้วยควำมระมัดระวงั 

เก็บให้พ้นมือเด็ก 
และป้องกันไม่ให้
ถูกแสงแดด 

ขวดละ 60 
มิลลิลิตร 
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กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 
8.1 ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม  
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Ammonium Carbonate 3.40 % W/V  
   Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ดม บรรเทำอำกำรวงิเวยีน หน้ำมดื หรือทำผิวหนัง 
บรรเทำอำกำรเน่ืองจำกพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ 

ใช้ชุบส ำลดีม หรือใช้ทำ ห้ำม
รับประทำน 

ปิดฝำใหส้นิท และ
ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดละ 15 
มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 
8.2 ยาดมแก้วิงเวียน แกค้ดัจมูก 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือVolatile Substance ที่มีสรรพคุณทำงยำ  
และ/หรือ Herbal Extract หน่ึงหรือหลำยชนิดผสมกัน 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 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรคดัจมูก 
หำยใจไม่ออก และบรรเทำ
อำกำรวิงเวยีนศีรษะ 

ใช้สูดดม หรือทำบำงๆ ตำม
คอและหน้ำอก 

ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

ไม่เกิน 14 มิลลิลติร 
สำมำรถท ำในรูปยำสดูดมหรือ
ยำน้ ำส ำหรับสูดดม 

 

กลุ่ม8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก 
8.3 ยาทาระเหยบรรเทาอาการคดัจมูกชนดิขีผ้ึ้ง 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ Volatile Substance  
ที่มีสรรพคุณทำงยำ หน่ึงหรือหลำยชนิดผสมกัน 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 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรคดัจมูกและลด
อำกำรอันเน่ืองจำกหวัด 

ทำยำทีบ่ริเวณล ำคอ หน้ำอก
และหลัง 

ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

ไม่เกิน 50 กรัม 

 

กลุ่ม9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ 
9.1 ยาเม็ดแกเ้มารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Dimenhydrinate 50 mg. 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ใช้ป้องกันอำกำร
เมำรถ เมำเรือ 

ผู้ใหญ่รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 
ก่อนออกเดินทำงอย่ำงน้อย 30 
นำท ี

ยำน้ีอำจท ำใหเ้กิดอำกำรง่วงซึม จึงไม่ควรขับ
ขี่ยำนยนต์หรือท ำงำนเก่ียวกับเคร่ืองจักรกล 
และหลีกเลีย่งเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม 

เก็บที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติกหรือ
อลูมิเนียมละ 2 เม็ด 
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กลุ่ม10. ยาส้าหรบัโรคตา 
10.1 ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด ์
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
Sulfacetamide Sodium 10 % w/v  
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำอำกำรตำแดง ตำ
อักเสบ จำกโรคตดิเชื้อ 

ใช้หยอดตำคร้ังละ 1-2 
หยด วันละ 3-4 คร้ัง 

ห้ำมใช้เม่ือเปดิใชแ้ล้วเกิน 1 เดือน
หรือเม่ือยำเปลี่ยนส ีขุ่น หรือมีตะกอน 

เก็บในที่เย็นอุณหภูมิระหวำ่ง 8-
15C และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดสีชำละ 
10 มิลลิลิตร 

 
กลุ่ม10. ยาส้าหรบัโรคตา 

10.2 ยาล้างตา (แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที4่ พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย Sodium Chloride  
ใส่ Preservative ที่เหมำะสมส ำหรับใช้กับยำตำ ไดแ้ก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v  
หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v  
ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมำะสม และปรับน้ ำยำใหเ้ป็น Isotonic กับน้ ำตำ 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ใช้ล้ำงตำเพื่อบรรเทำอำกำรแสบตำ ระคำยเคือง
ตำ อันเน่ืองมำจำก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้ำตำ 

ใช้ล้ำงตำวันละ 2-3 คร้ัง ห้ำมรับประทำน ป้องกันไม่ให้
ถูกแสงแดด 

ขวดละไม่เกิน 240 
มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม11. ยาส้าหรบัโรคปากและล้าคอ 
11.1 ยากวาดคอ 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย  
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. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรอักเสบ 
และเจ็บในล ำคอ 

เติมน้ ำสะอำดเท่ำตัวแล้วใช้กวำดคอ
ในผู้ใหญ ่

ใช้ส ำหรับกวำดในคอ
เท่ำน้ัน 

ปิดฝำใหส้นิท เก็บในทีเ่ย็น 
และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดละ 15 
มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม11. ยาส้าหรบัโรคปากและล้าคอ 
11.2 ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Gentian Violet 1%w/v 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำกระพุ้งแก้มและลิ้น
เป็นฝ้ำขำว 

ใช้ส ำลีชุบยำทำตำมบริเวณที่เป็น 
วันละ 2-3 คร้ัง 

ใช้ส ำหรับทำในปำกเท่ำน้ัน เก็บที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 
40 องศำเซลเซียส 

ขวดละ 15 มิลลิลิตร 
และ 30 มิลลิลิตร 
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กลุ่ม11. ยาส้าหรบัโรคปากและล้าคอ 
 11.3 ยาแก้ปวดฟัน 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Chlorobutanol 25g.  
   Clove Oil to 100 ml. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำร
ปวดฟัน 

ใช้ไม้เล็กๆ พันส ำลชีุบยำอุด
ฟันตรงที่เป็นรู 

1) ระวังอย่ำให้ถูกบริเวณอ่ืน 
2) ถ้ำอำกำรไม่ดีขึ้นควรปรึกษำทันตแพทย ์

เก็บให้พ้นมือเด็ก และ
ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดละ 8 
มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม11. ยาส้าหรบัโรคปากและล้าคอ 
11.4 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทำงยำ  
และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หน่ึงหรือหลำยชนิดผสมกัน 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, 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 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ท ำให้ชุ่มคอ 
บรรเทำอำกำร
ระคำยคอ 

ใช้อมให้ละลำยชำ้ๆ คร้ังละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมกำร 
พิจำรณำต ำรับยำ แผนปัจจุบัน ที่ใช้ส ำหรับมนุษย์พิจำรณำ ตำมขนำดที่
ถูกต้อง ตำมสูตรต ำรับที่ผู้รับอนุญำต ขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำ) 

 เก็บในที่แหง้
และเย็น 

ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ 
ไม่เกิน 30 กรัม 

 

กลุ่ม11. ยาส้าหรบัโรคปากและล้าคอ 
11.5 ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ  
(เพิ่มเติมตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ (ฉบับที ่๒ ) พ.ศ ๒๕๔๙ ) 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.,  
2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg., และอำจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg. 
  
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำ
อำกำร
เจ็บคอ 

ผู้ใหญ่และเด็กอำยุตัง้แต่ 6 ปีขึ้นไป อมคร้ังละ 1 เม็ด
ให้ละลำยชำ้ๆในปำกทุก 2-3 ชั่วโมง (โดยให้
คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ
แผนปัจจุบันที่ใช้ส ำหรับมนุษย์ที่เป็นยำสำมัญพิจำรณำ
ตำมขนำดที่ถูกต้องตำมสตูรต ำรับที่ผู้รับอนุญำตขอขึ้น
ทะเบียนต ำรับยำ) 

1) หำกใช้ตดิต่อกัน 2 วัน แล้วอำกำรไม่
ดีขึ้นควร ปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกร 
2) หญงิมีครรภแ์ละหญงิให้นมบตุรควร
ปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยำ 
3) ไม่ควรใช้ในเด็กอำยตุ่ ำกว่ำ ๖ ป ี

เก็บยำในที่
อุณหภูมิไม่
เกิน 30 oC 

แผงอลูมิเนียม
หรือแผงบลิส 
เตอร์ละไม่เกิน 8 
เม็ด 
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.1 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดนี 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Iodine 2.0-2.5 %w/v  
   Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำแผล
สด 

ใช้ส ำลีสะอำดชุบ
ยำทำทีแ่ผล 

1) หำกมีอำกำรระคำยเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใชย้ำ 
2) หลีกเลี่ยงอยำ่ให้ยำเขำ้ตำ 

ปิดฝำใหส้นิท และเก็บในที่
อุณหภูมิต่ ำกวำ่ 40 oC 

ขวดละ 15 มล. 
และ 30 มล. 

 

กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.2 ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Thimerosal 0.1 % w/v 
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำ
บำดแผล 

ใช้ส ำลีสะอำดชุบยำ
ทำที่แผล 

1) หำกมีอำกำรระคำยเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใชย้ำ 
2) หลีกเลี่ยงอยำ่ให้ยำเขำ้ตำ 

ปิดฝำใหส้นิท และเก็บในที่
อุณหภูมิต่ ำกวำ่ 40 oC 

ขวดละ 15 มล. 
และ 30 มล. 

 

กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.3 ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน (แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Povidone-Iodine 10 % w/v equivalent to Iodine 1 % w/v 
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำแผล
สด 

ใช้ส ำลีสะอำดชุบ
ยำทำทีแ่ผล 

1) หำกมีอำกำรระคำยเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใชย้ำ 
2) หลีกเลี่ยงอยำ่ให้ยำเขำ้ตำ 

ปิดฝำใหส้นิท และเก็บในที่
อุณหภูมิต่ ำกวำ่ 40 oC 

ขวดละไม่เกิน 
120 มล. 

 

กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.4 ยาไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์(แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย 
  Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v  
โดยสูตรต ำรับต้องแตง่สีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ท ำควำมสะอำดบำดแผล ใช้ท ำควำมสะอำดรอบบำดแผล ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 

450 มล. 
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กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.5 ยาเอทิล แอลกอฮอล ์(แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที4่ พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v  
โดยสูตรต ำรับต้องแตง่สีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090 
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ท ำควำมสะอำดบำดแผล ใช้ท ำควำมสะอำดรอบบำดแผล ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 

450 มล. 
 

กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.6 น้้าเกลือล้างแผล (แก้ไขตำมประกำศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
Sodium Chloride 0.9 % w/v  
 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ท ำควำมสะอำดบำดแผล ใช้ท ำควำมสะอำดรอบบำดแผล  เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 40 องศำเซลเซียส ขวดละไม่เกิน 1 

ลิตร 
 

 

กลุ่ม12. ยาใส่แผล ล้างแผล 
12.7 น้้ายาฆ่าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล (เพิ่มตำมประกำศฯฉบับที่4 พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย  
Chloroxylenol ร้อยละ 4.8 โดยน้ ำหนักต่อปริมำตร  
Isopropyl alcohol solution ร้อยละ 12 โดยปริมำตร  
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ใช้ท ำควำมสะอำดรอบ
บำดแผล 

ห้ำมใส่แผลโดยตรง 
เจือจำงน้ ำยำ 1 ส่วนกับน้ ำ 19 
ส่วน ใช้เช็ดท ำควำมสะอำดรอบ
บำดแผล 

ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท ขวดละไม่เกิน 
450 มล. 

 

กลุ่ม13. ยารักษาแผลติดเช้ือ ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก 
13.1 ยารักษาแผลน้้ารอ้นลวกฟนีอล 
(ยกเลิกตำม ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ือง ยำสำมญัประจ ำบ้ำนแผนปัจจุบัน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2549) 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วย Phenol 1g., Arachis Oil 50ml., Calcium Hydroxide Solution to 100 ml. 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำแผลไฟไหม ้
น้ ำร้อนลวก 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ ใช้ส ำลีชบุยำน้ีทำปิดให้ทั่วบริเวณ
ที่ถูกไฟไหม้หรือน้ ำร้อนลวก เปลีย่นยำวันละ 2-3 คร้ัง 

ห้ำมรับประทำน ป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดละ 30 มล. 
และ 60 มล. 

  



วชิายาในชีวติประจ าวนั เร่ืองยาสามญัประจ าบ้าน  ผู้เรียบเรียง ภญ.ดร.สกลุรัตน์ รัตนาเกียรต์ิ  ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2558) หน้า 17 

กลุ่ม13. ยารักษาแผลติดเช้ือ ไฟไหม้ น้้าร้อนลวก 
13.2 ยารักษาแผลตดิเชือ้ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
Silver Sulfadiazine 1% w/w 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ใช้ทำภำยนอกเพื่อ
รักษำกำรตดิเชื้อของ
แผล ซ่ึงเกิดจำกไฟไหม้ 
หรือน้ ำร้อนลวก 

ใช้ทำบริเวณแผลที่เป็น ควรท ำควำมสะอำด
แผล แล้วทำครีมทุกวัน วันละ 1-2 คร้ัง 
(ส ำหรับแผลที่ถูกไฟไหม ้ควรใชค้รีมทุก 24 
ชั่วโมง) 

1) ไม่ควรใช้ยำน้ีในหญงิมีครรภ์ และ
ทำรกแรกเกิด (1 เดือนแรก) 
2) ในคนที่แพ้ยำ Sulphonamide  
3) ในผู้ที่เป็นโรคตบัและโรคไต 

เก็บในที่
อุณหภูมิ
ระหว่ำง 15-
30 oC 

หลอดละ 5 
กรัม 15 กรัม 
และ 25 กรัม 

 

กลุ่ม14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือ แมลงกัดต่อย 
14.1 ยาหม่อง ชนิดขี้ผึง้ 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทำงยำ  
และ/หรือ Herbal Extract หน่ึงหรือหลำยชนิดผสมกัน 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 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรปวด บวม อักเสบ เน่ืองจำก
แมลงกัดต่อย หรือปวดเม่ือยกล้ำมเน้ือ 

ทำและนวด
บริเวณที่มีอำกำร 

ห้ำมรับประทำน ปิดฝำใหส้นิท และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

ไม่เกิน 30 กรัม 

 
กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 

15.1 ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต 
ในสูตรต ำรับประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ  
   Benzyl Benzoate 25 % w/v 
 
 
สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำหดิ 
เหำ และ
โลน 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ ส ำหรับเด็กเล็กให้แบง่ยำ มำเติมน้ ำเท่ำตัว แล้วผสมให้เข้ำกัน 
-ส ำหรับรักษำหดิ 
อำบน้ ำให้สะอำด ใช้ผ้ำหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทำยำน้ีให้ทั่วทิง้ไว้ 
24 ชั่วโมง แล้วจึงอำบน้ ำ วันรุ่งขึ้นให้ทำซ้ ำใหม่อีกคร้ัง ตำมวิธีเดมิ 
-ส ำหรับรักษำเหำและโลน 
ใส่ยำน้ีให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหำหรือโลน ทิ้งไว ้1 วัน ถ้ำเป็นมำกให้ใช้ยำ 2 คร้ัง
ต่อวัน วันต่อมำจึงสระให้สะอำด เม่ือครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกคร้ังหน่ึง ถ้ำยงัไม่หำย ให้ใส่
ยำซ้ ำตำมวิธีเดิม 

ระวังอย่ำ
ให้ยำเข้ำ
ตำ 

เก็บในที่
อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 25 oC 
และป้องกัน 
ไม่ให้ถูก
แสงแดด 

ขวดสีชำ 30 
มล. และ 60 
มล. 
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กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 
15.2 ยารักษาหดิ ขีผ้ึ้งก้ามะถัน  
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sublimed Sulphur 10 % w/w  
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำโรคหดิ ใช้ทำบริเวณทีเ่ป็นหิด วันละ 2-3 คร้ัง ถ้ำเกิดอำกำรระคำยเคืองต่อผิวหนังให้หยุด

ใช้ยำ 
เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 oC 

หลอดละ 5 กรัม 
และ 15 กรัม 

 
กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 

15.3 ยารักษากลากเกลื้อน น้้ากัดเท้า 
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w  
   Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำกลำกเกลื้อน 
และโรคน้ ำกัดเท้ำ 

ใช้ทำบริเวณทีเ่ป็นโรค วันละ 2-3 
คร้ัง 

ถ้ำเกิดอำกำรระคำยเคืองต่อ
ผิวหนังให้หยดุใช้ยำ 

เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 oC 

หลอดละ 5 กรัม 
และ 15 กรัม 

 
กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 

15.4 ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง  
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Coal Tar 1 % w/w 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำโรคผิวหนังเร้ือรังบำงชนิด 
เช่น เร้ือนกวำง ผิวหนังเป็นผื่นคัน 

ใช้ทำบริเวณทีเ่ป็นโรค วัน
ละ 2-3 คร้ัง 

ถ้ำเกิดอำกำรระคำยเคืองต่อ
ผิวหนังให้หยดุใช้ยำ 

เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 oC 

หลอดหรือขวดละ 5 
กรัม และ 15 กรัม 

 
กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 

15.5 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน ์(แก้ไขตำมประกำศฯฉบบัที่4 พ.ศ.2555) 
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Calamine 8-15 %w/v  
   Zinc Oxide 3-12 %w/v 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
บรรเทำอำกำรคันเน่ืองจำก
ผดผื่นคัน ลมพิษ 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ยำ ทำบริเวณที่
เป็นวันละ 3-4 คร้ัง 

ห้ำมรับประทำน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด ขวดละไม่เกิน 180 มล. 
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กลุ่ม15. ยาส้าหรบัโรคผวิหนัง 
15.6 ยารักษาเกลือ้น โซเดียม ไทโอซัลเฟต  
ในสูตรต ำรับ ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Sodium Thiosulfate 100 %w/w 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำเกลื้อน เติมน้ ำสะอำดจนถึงคอขวด เขยำ่ผสมกัน จนตวัยำละลำยหมด (จะได้

ควำมเข้มข้นประมำณ 25%) ใช้ทำบริเวณทีเ่ป็นเกลื้อน หลังอำบน้ ำ 
วันละหลำยคร้ัง 

ยำที่ผสมน้ ำแล้วควร
ใช้ภำยใน 15 วัน 

ป้องกันไม่ให้
ถูกแสงแดด 

ขวดละ 15 กรัม 
ส ำหรับผสมน้ ำ
เป็น 60 มิลลิลิตร 

 

กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 
16.1 ยาเม็ดวิตามินบีรวม 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.  
   Pyridoxine Hydrochloride 2 mg., Riboflavine 2 mg., Nicotinamide 20 mg. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ป้องกันกำรขำดวิตำมินบ ี
และบ ำรุงร่ำงกำย 

รับประทำนวันละ 1 คร้ังหลังอำหำร 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปี รับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 

 เก็บในที่แหง้และเย็น และ
ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด 

แผงพลำสติกหรืออลูมิเนียม
ละ 4 และ 10 เม็ด 

 

กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 
16.2 ยาเม็ดวิตามินซี 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Ascorbic Acid 100 mg. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ป้องกันกำรขำด
วิตำมินซี 

รับประทำนวันละ 1 คร้ัง 
ผู้ใหญ่ รับประทำนคร้ังละ 2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ป ีรับประทำนคร้ังละ 1 เม็ด 

ห้ำมใช้เม่ือเม็ดยำเปลีย่นส ี เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 40 
องศำเซลเซียส และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 

กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 
16.3 ยาเม็ดบ้ารุงโลหติ เฟอร์รัส ซัลเฟต 
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั คือ  
   Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg. 
 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
รักษำโรคโลหิตจำง
เน่ืองจำกขำดธำตุ
เหล็กในผู้ใหญ ่

รับประทำนคร้ังละ 1-2 เม็ด 
วันละ 3 คร้ัง หลงัอำหำร 

1) ในช่วงรับประทำนยำอุจจำระจะมีสีด ำ 
2) หำกเกิดอำกำรไม่สบำยท้อง คลื่นไส ้ควร
รับประทำนยำพร้อมอำหำรหรือค่อยๆเพิ่ม
ขนำดของยำจนถึงขนำดที่แนะน ำให้ใช ้

เก็บในที่อุณหภูมิต่ ำ
กว่ำ 40 องศำ
เซลเซียส 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 
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กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 
16.4 ยาเม็ดวิตามินรวม  
ในสูตรต ำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยำส ำคญั 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. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจุ 
ป้องกันกำรขำด
วิตำมินส ำหรบั
ผู้ใหญ ่

รับประทำนวันละ 1 เม็ด ยำน้ีอำจสะสมในร่ำงกำยจนท ำใหเ้กิดอันตรำยได ้จึง
ไม่ควรใช้เกินขนำดที่ก ำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็น
ระยะเวลำนำน นอกจำกแพทย์สัง่ 

เก็บในที่แหง้และเย็น 
และป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 

กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 
16.5 น้้ามันตับปลาชนดิแคปซูล 
ในสูตรต ำรับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยำส ำคัญ คือ Cod Liver Oil equivalent to  
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU, Vitamin D ไม่เกิน 300 IU. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ป้องกันกำรขำด
วิตำมิน A และ D 

ผู้ใหญ่รับประทำน
วันละ 1 เม็ด 

ยำน้ีอำจสะสมในร่ำงกำยจนท ำใหเ้กิดอันตรำยได ้จึงไม่
ควรใช้เกินขนำดที่ก ำหนดไว้หรือใชต้ิดต่อกันเป็นระยะ
เวลำนำน นอกจำกแพทย์สัง่ 

เก็บในที่แหง้และเย็น 
และป้องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด 

แผงพลำสติก
หรืออลูมิเนียมละ 
4 และ 10 เม็ด 

 
กลุ่ม6. ยาบ้ารุงร่างกาย 

16.6 น้้ามันตบัปลาชนดิน้้า 
ในสูตรต ำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบดว้ยตัวยำส ำคญั คือ  
   Cod Liver Oil equivalent to Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU.  
                                          Vitamin D ไม่เกิน 300 IU. 
 

สรรพคุณ ขนำดและวิธีใช ้ ค ำเตือน กำรเก็บรักษำ ขนำดบรรจ ุ
ป้องกันกำรขำด
วิตำมิน A และ D 

เขยำ่ขวดก่อนใช้ 
เด็กอำยตุัง้แต4่ ปีขึ้นไป รับประทำนวันละ 1 
ช้อนชำ 
เด็กอำย ุ1-4 ปี รับประทำนวันละ 1/2 ช้อนชำ 
เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทำนวันละ 1/4 ช้อนชำ 

ยำน้ีอำจสะสมในร่ำงกำยจนท ำ
ให้เกิดอันตรำยได ้จึงไม่ควรใช้
เกินขนำด ที่ก ำหนดไว้หรือใช้
ติดต่อกัน เป็นระยะเวลำนำน 
นอกจำกแพทย์สัง่ 

เก็บในที่แหง้และ
เย็น และป้องกัน
ไม่ให้ถูกแสงแดด 

ขวดละ 120 
มิลลิลิตร 240 
มิลลิลิตร และ 
400 มิลลิลิตร 

 
*รูปประกอบ อำจไม่ใช่ยำสำมัญประจ ำบ้ำน เน่ืองจำกขนำดตัวยำส ำคญั และ/หรือขนำดบรรจุไม่ตรงตำมยำสำมัญประจ ำบ้ำน 
 


