
������������	
������� �������������
��������  ������������	 ��.��.�������� � �!���ก#�         $��� 1 

 

 

1. ��%ก�
������ ������� ����&'(� �����)*� 

ชื่อยา ตํารับยา วิธีใช�   สรรพคุณ ห�ามใช�ใน
ผู�ป�วย 

ห�ามทานเกิน มี alcohol 

จุกเสียด 
ท�องขึ้น 
ท�องเฟ�อ 

มีแผลใน
กระเพาะ

อาหาร/ลําไส� 

ขับ
ลม 

ไต หัวใจ 

1. ยาเม็ดลดกรด      
อะลูมินา-แมกนีเซีย 

Aluminium 
Hydroxide    
Magnesium 
Hydroxide  

เคี้ยวยาก>อน
กลืน 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 1-4 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1-2 เม็ด 

ก>อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือ 
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 
เมื่อมีอาการ 

√ √ - √ √ 2 wks - 

2. ยาน้ําลดกรด       
อะลูมินา-แมกนีเซีย 

Aluminium 
Hydroxide    
Magnesium 
Hydroxide 

เขย>าขวดก>อน
ใช� 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 1-4 ช�อนชา 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1-2 ช�อนชา 
เด็ก 3-6 ปE ครั้งละ 1/2-1 ช�อนชา 

รับประทานก>อนอาหาร 1/2 
ชั่วโมง หรือ 
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 
เมื่อมีอาการ 

√ √ - √ √ 2 wks - 

3. ยาเม็ดแก�ท�องอืด 
ท�องเฟ�อ           
โซดามินทL 

Sodium Bicarbonate 
Peppermint Oil  

- 
 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 3-6 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1-3 เม็ด 

หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 
เมื่อมีอาการ 

√ - 
 

 √ - 2 wks  
- 

4. ยาขับลม  เขย>าขวดก>อน
ใช� 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 1 หรือ 2 ช�อนโตUะ  
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1/2 หรือ 1 
ช�อนโตUะ 

วันละ 3-4 ครั้ง √ - √ - - - √ 

5. ยาแก�ท�องอืด 
ท�องเฟ�อ ยาธาตุน้ํา
แดง 

 เขย>าขวดก>อน
ใช� 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 1 หรือ 2 ช�อนโตUะ 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1/2 หรือ 1 
ช�อนโตUะ 

อาหารวันละ 3 ครั้ง √ -  √ √ 2 wks √ 

6. ยาน้ําแก�ท�องอืด 
ท�องเฟ�อ โซเดียมไบ
คารLบอเนต 

 - เด็กอายุ 2-3 ปE ครั้งละ 2-3 ช�อนชา 
เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช�อน
ชา 
เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช�อน
ชา 

หลังอาหาร  
หรือเมื่อมีอาการ  
ไม>ควรให�เกินวันละ 6 ครั้ง 

√ - 
 

 √ √ 2 wks - 

  



������������	
������� �������������
��������  ������������	 ��.��.�������� � �!���ก#�         $��� 2 

 

 

1. ��%ก�
������ ������� ����&'(� �����)*� (	+�) 

ชื่อยา ตํารับยา วิธีใช�   สรรพคุณ ห�ามใช�ในผู�ป�วย ห�ามทานเกิน มี alcohol 

จุกเสียด 
ท�องขึ้น 
ท�องเฟ.อ 

มีกรดมาก 
มีแผลใน
กระเพาะ

อาหาร/ลําไส� 

ขับลม ไต หัวใจ ความดันโลหิตสูง 

7. ยาทาแก�ท�องอืด 
ท�องเฟ�อ ทิงเจอรL
มหาหิงคุL 

Asafetida ทาบางๆ ที่
หน�าท�อง 

เด็ก วันละ 2-3 ครั้ง √ - √ - - - - - 

8. ยาเม็ดลดกรด อะลูมิ
นา-แมกนีเซีย-ไซเมธิ
โคน 

Aluminium Hydroxide 
Magnesium Hydroxide 
Simethicone                
 

เคี้ยวยาก>อนกลืน 
 

ผู�ใหญ> ละ 1 - 4 เม็ด 
เด็กอายุ 6 - 12 ปE ครั้งละ 1 - 2 
เม็ด 

ก>อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ 
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 
เมื่อมีอาการ 
ควรรับประทานห>างยาอื่น 2 ชั่วโมง 

√ √ √ √ √ - 2 wks - 

9. ยาน้ําลดกรด อะลูมิ
นา-แมกนีเซีย-ไซเมธิ
โคน 

Aluminium Hydroxide 
Magnesium Hydroxide  
Simethicone                

เขย>าขวดก>อน
ใช� 

ผู�ใหญ> ครั้งละ 1 - 4 ช�อนชา 
เด็กอายุ 6 - 12 ปE ครั้งละ 1 - 2 
ช�อนชา 

ก>อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง หรือ 
หลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ 
เมื่อมีอาการ 
ควรรับประทานห>างยาอื่น 2 ชั่วโมง 

√ √ √ √ √ - 2 wks - 

10. ยาผงฟู_ซิตริกแอซิด-
โซเดียมไบ
คารLบอเนต-โซเดียม
คารLบอเนต 

Citric acid anhydrous 
Sodium bicarbonate 
Sodium carbonate  

ผสมน้ําค>อนแก�ว
รับประทาน หลัง
หมดฟองฟู_ 

ผู�ใหญ>และเด็กอายุ 12 ปEขึ้นไป 
ครั้งละ 1 ซอง  

ครั้งละ 1 ซอง รับประทานซ้ําได�
อีกภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมง ถ�า
ต�องการ 

√ -  √ √ √ 2 wks - 

11. ยาเม็ดแก�ท�องอืด 
ท�องเฟ�อ ไซเมธิโคน 

Simethicone เคี้ยวก>อนกลืน ขนาด 40 มิลลิกรัม  
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 
เมื่อมีอาการ  
ขนาด 80 มิลลิกรัม  
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 
เมื่อมีอาการ  

วันละ 4 ครั้ง (ไม>เกินวันละ 12 
เม็ด) 
วันละ 4 ครั้ง (ไม>เกินวันละ 6 
เม็ด) 

√ - - - - - 3 d - 
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���� �������� ������� �����
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1. ยาแก�ท�องเสีย       ผง
น้ําตาลเกลือแร> 

Sodium Chloride Sodium Bicarbonate 
Potassium Chloride  Glucose - 
Anhydrous 

ทดแทนการเสียน้ํา และ
ป�องกันการช็อคจากการ
ขาดน้ํา 

เทผงยาทั้งซองละลายในน้ําสะอาด เช>น น้ําต�ม
สุกที่เย็นแล�ว ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก�ว) 
ให�ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมีอาการท�องร>วง ถ�าถ>าย
บ>อยให�ดื่มบ>อยครั้งขึ้น ถ�าอาเจียนด�วยให�ดื่มที
ละน�อยแต>บ>อยครั้ง 

เด็กอายุมากกว>า 2 ปE-ผู�ใหญ> ให�ดื่มสารละลาย
เกลือแร>ประมาณ 1 แก�ว (250 มิลลิลิตร) 
ต>อการถ>ายอุจจาระ 1 ครั้ง หรือตามความ
กระหายของผู�ป_วย 

เด็กอ>อน-เด็กอายุ 2 ปE ให�ดื่มทีละน�อยสลับ
กับน้ําเปล>าประมาณวันละ 4 ซองหรือมาก
พอที่คนไข�ต�องการและดื่มต>อไปจนกว>า
อาการจะดีขึ้น 

√ √ √ อาเจียนมาก เหงื่อออกมาก 
ตัวเย็น ความรู�สึก
เปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ 

ยาที่ละลายน้ําแล�ว
เกิน 24 ชั่วโมง ไม>
ควรใช� 

2. ยาผงถ>านรักษาอาการ
ท�องเสีย 

Activated charcoal รักษาอาการท�องเสีย ผู�ใหญ> และเด็ก อายุมากกว>า 2 ปE รับประทาน
ครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 – 4 ครั้ง 

 

  √ อาการท�องเสียยังไม>ดีขึ้น
ภายใน 2 – 3 วัน 

� ������������ 
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3. ������� 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� ไม8ควรใช�เป9น
ประจํา 

เก็บในตู�เย็น และ
ป.องกันไม8ให�ถูก
แสงแดด 

ห�ามใช�เมื่อมีอาการ
ปวดท�อง หรือ
คลื่นไส�อาเจียน 

หญิงมีครรภ>หรือให�
นมบุตรควรปรึกษา
แพทย>ก8อนใช�ยา 

1.ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับเด็ก Glycerin 91 % w/w 
แท>งละ 1.5 กรัม 

บรรเทาอาการท�องผูก ใช�เมื่อต�องการ ควรรอไว� 15 นาที เพื่อให�ตัวยา
ละลายเหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท>ง 

√ √ - - 

2. ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสําหรับผู�ใหญ> Glycerin 91 % w/w 
แท>งละ 2.55 กรัม 

บรรเทาอาการท�องผูก ใช�เมื่อต�องการ ควรรอไว� 15 นาที เพื่อให�ตัวยา
ละลายเหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท>ง 

√ √ - - 

3.ยาระบายแมกนีเซีย Magnesium 
Hydroxide 

ยาระบาย เขย>าขวดก>อนใช�ยา 
รับประทานก>อนนอนหรือตื่นนอนเช�า 
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 2-3 ช�อนโตUะ 
เด็ก 6-12 ปE รับประทานครั้งละ 1-2 ช�อนโตUะ 
เด็ก 1-6 ปE รับประทานครั้งละ 1-3 ช�อนชา  

√ - √  
- 

4.ยาระบายมะขามแขก Sennosides ยาระบาย รับประทานก>อนนอนหรือตื่นนอนเช�า 
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด 

เด็ก 6-12 ปE รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 
 

√ - - √ 

5.ยาระบาย โซเดียม คลอไรดL ชนิดสวนทวาร Sodium Chloride 15 
% w/v 

บรรเทาอาการท�องผูก สวนเข�าทางทวารหนัก แล�วกลั้นไว�จนทนไว�
ไหวจึงเข�าส�วม 
ผู�ใหญ> ใช�ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร 
เด็ก 6-12 ปE ใช�ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร  
เด็ก 1-6 ปE ใช�ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร 

√ -  - - 
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4. ��-+�����!� 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ สําหรับพยาธิ .���	��� 

เส�นด�ายและเข็มหมุด  สําหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได�แก>  
พยาธิปากขอ พยาธิไส�เดือน และพยาธิแส�ม�า 

1.ยาถ8ายพยาธิตัวกลม            
มีเบนดาโซล 

Mebendazole เคี้ยวยาให�ละเอียดก>อนกลืน 1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว  
 

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช�าและเย็นติดต>อกัน 3 วัน  
และอาจรับประทานซ้ําอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาหLต>อมา 

1) ไม>ควรใช�ในหญิงมีครรภLในระยะ 3 เดือนแรก และ
ผู�ที่เปlนโรคตับ 
2) ห�ามใช�ในเด็กอายุต่ํากว>า 2 ปE 
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5. ��������
��/�0&� 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� ไม>ควรใช�ยานี้ติดต>อกัน
เกิน 5 วัน 

ผู�ที่เปlนโรคตับ โรคไต 
ควรปรึกษาแพทยLหรือ 
เภสัชกรก>อนใช�ยานี้ 

อื่นๆ 

1.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข�
พาราเซตามอล 500 มก. 

Paracetamol ลดไข� บรรเทา
อาการปวด 

รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ  
ไม>ควรเกินวันละ 4 ครั้ง 
ผู�ใหญ> ครั้งละ 1-2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1/2-1 เม็ด 

√ 
 

√ - 

2.ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข�
พาราเซตามอล 325 มก. 

Paracetamol ลดไข� บรรเทา
อาการปวด 

รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม>ควรเกินวัน
ละ 5 ครั้ง 
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 
เด็ก 3-6 ปE รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด 

√ √ - 

3.ยาน้ําบรรเทาปวด ลดไข� 
พาราเซตามอล 

Paracetamol 120 
mg/5 ml 

ลดไข� บรรเทา
อาการปวด 

- ขวด 60 มิลลิลิตร 
เด็กอายุ 3-6 ปE ครั้งละ 1-2 ช�อนชา 
เด็กอายุ 1-3 ปE ครั้งละ 1/2-1 ช�อนชา 
เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปE ครั้งละ 1/2 ช�อนชา  
- ขวด 30 มิลลิลิตร 
เด็กอายุ 4-5 เดือน ครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มล.) 
เด็กอายุ 2-3 เดือน ครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มล.)  
เด็กแรกเกิด –1 เดือน ครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มล.) 

√ √  

4.พลาสเตอรLบรรเทาปวด  บรรเทาอาการ
ปวดกล�ามเนื้อ 

เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปmดให�สะอาดและแห�ง ปmดพลาสเตอรL
ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง 

- - อย>าใช�บริเวณเยื่อบุอ>อน ตา หรือบริเวณ
บาดแผลเปmด 
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6. ��%ก�%�� 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� ห�ามใช�นานเกิน 7 วัน ��')������	(�	*+� 

1.ยาเม็ดแก�แพ� ลดน้ํามูก คลอร>เฟนิรามีน Chlorpheniramine Maleate บรรเทาอาการแพ� เช>น 
ลมพิษ น้ํามูกไหล 

รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
ผู�ใหญ> ครั้งละ 1-2 เม็ด ไม>เกินวันละ 12 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1 เม็ด ไม>เกินวันละ 6 เม็ด 

√ √ 

 

7. ยาแก�ไอ ขับเสมหะ 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� ห�ามใช�ในเด็กอายุต่ํากว8า 6 
ปC คนชรา และหญิงมีครรภ> 

ห�ามใช�ยานี้ติดต8อกัน 
นานเกิน 3 วัน 

���� alcohol 

1.ยาน้ําแก�ไอขับเสมหะสําหรับเด็ก Ammonium Carbonate   
Glycyrrhiza Fluidextract  

บรรเทาอาการไอ 
ขับเสมหะ 

วันละ 3-4 ครั้ง 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 2 ช�อนชา 
เด็ก 3-6 ปE ครั้งละ 1 ช�อนชา  
เด็ก 1-3 ปE รับประทานครั้งละ 1/2 ช�อนชา 

- - - 

2.ยาแก�ไอน้ําดํา Glycyrrhiza Fluidextract 
Antimony Potassium 
Tartrate  
Camphorated Opium 
Tincture 

บรรเทาอาการไอ 
ขับเสมหะ 

เขย>าขวดก>อนใช� 
วันละ 3-4 ครั้ง 
ผู�ใหญ> ครั้งละ 1-2 ช�อนชา 
เด็ก 6-12 ปE ครั้งละ 1/2 - 1 ช�อนชา  

√ √ √ 
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8. ยาดมหรือทาแก�วิงเวียน หน�ามืด คัดจมูก 


���� �������� ������� �����
� 

1.ยาดมแก�วิงเวียน เหล�าแอมโมเนียหอม Ammonium Carbonate  
Strong Ammonia Solution  

บรรเทาอาการวิงเวียน หน�ามืด 

บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต>อย หรือถูกพืชมีพิษ 

ดม 

ทาผิวหนัง 

2.ยาดมแก�วิงเวียน แก�คัดจมูก  บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม>ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ ใช�สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน�าอก 

3.ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง  บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัด ทายาที่บริเวณลําคอ หน�าอกและหลัง 

  

9. ยาแก�เมารถ เมาเรือ 


���� �������� ������� �����
� ������" 

1.ยาเม็ดแก�เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท Dimenhydrinate ป�องกันอาการเมารถ เมาเรือ ผู�ใหญ>รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก>อนออกเดินทางอย>างน�อย 30 นาที ยานี้อาจทําให�เกิดอาการง>วงซึม 

 

10. �����$���1�.	� 


���� �������� ������� �����
� ������" 

1.ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมดL Sulfacetamide Sodium 10 % w/v  รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง ห�ามใช�เมื่อเปmดใช�แล�วเกิน 1 เดือนหรือเมื่อ
ยาเปลี่ยนสี ขุ>น หรือมีตะกอน 

2.ยาล�างตา ใช�ล�างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา 
อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข�าตา 

ใช�ล�างตาวันละ 2-3 ครั้ง   
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11. ยาสําหรับโรคปากและลําคอ 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� คําเตือน 
1.ยากวาดคอ  บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลําคอ เติมน้ําสะอาดเท>าตัวแล�วใช�กวาดคอในผู�ใหญ> - 

2.ยารักษาลิ้นเปlนฝ�า เยนไวโอเลตเชี่ยน Gentian Violet 1%w/v รักษากระพุ�งแก�มและลิ้นเปlนฝ�าขาว ใช�สําลีชุบยาทาตามบริเวณที่เปlน วันละ 2-3 ครั้ง - 

3.ยาแก�ปวดฟuน Chlorobutanol 
Clove Oil  

บรรเทาอาการปวดฟuน ใช�ไม�เล็กๆ พันสําลีชุบยาอุดฟuนตรงที่เปlนรู 1) ระวังอย>าให�ถูกบริเวณอื่น 
2) ถ�าอาการไม>ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทยL 

 

12. ยาใส8แผล ล�างแผล 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� คําเตือน 
1.ยาใส>แผล ทิงเจอรLไอโอดีน  รักษาแผลสด ใช�สําลีสะอาดชุบยาทาที่แผล 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให�หยุดใช�ยา 

2) หลีกเลี่ยงอย>าให�ยาเข�าตา 
2.ยาใส>แผล ทิงเจอรLไทเมอรอซอล Thimerosal 0.1 % w/v รักษาบาดแผล ใช�สําลีสะอาดชุบยาทาที่แผล 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให�หยุดใช�ยา 

2) หลีกเลี่ยงอย>าให�ยาเข�าตา 
3.ยาใส>แผล โพวิโดน-ไอโอดีน  รักษาแผลสด ใช�สําลีสะอาดชุบยาทาที่แผล 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให�หยุดใช�ยา 

2) หลีกเลี่ยงอย>าให�ยาเข�าตา 
4.ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอลL  ทําความสะอาดบาดแผล ใช�ทําความสะอาดรอบบาดแผล ห�ามรับประทาน 

5.ยาเอทิล แอลกอฮอลL Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v  
แต>งสีด�วย Brilliant Blue C.I. No.42090 
 

ทําความสะอาดบาดแผล ใช�ทําความสะอาดรอบบาดแผล  

6.น้ําเกลือล�างแผล Sodium Chloride 0.9 % w/v     

7.น้ํายาฆ>าเชื้อโรคคลอโรไซลีนอล Chloroxylenol   
Isopropyl alcohol solution  
 

ใช�ทําความสะอาดรอบ
บาดแผล 

ห�ามใส>แผลโดยตรง 
เจือจางน้ํายา 1 ส>วนกับน้ํา 19 ส>วน ใช�เช็ดทําความ
สะอาดรอบบาดแผล 
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13. ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม� น้ําร�อนลวก 

ชื่อยา ตํารับยา สรรพคุณ วิธีใช� คําเตือน 
1.ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอรL ซัลฟาไดอาซีน ครีม Silver Sulfadiazine 1% w/w 

 

ใช�ทาภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อของ
แผล ซึ่งเกิดจากไฟไหม� หรือน้ําร�อนลวก 

ใช�ทาบริเวณแผลที่เปlน ควรทําความสะอาดแผล แล�วทาครีมทุกวัน วัน

ละ 1-2 ครั้ง (สําหรับแผลที่ถูกไฟไหม� ควรใช�ครีมทุก 24 ชั่วโมง) 

1) ไม>ควรใช�ยานี้ในหญิงมีครรภL และ
ทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก) 
2) ในคนที่แพ�ยา Sulphonamide  
3) ในผู�ที่เปlนโรคตับและโรคไต 

 

14. ยาบรรเทาอาการปวดกล�ามเนื้อ แมลงกัดต8อย 

ชื่อยา สรรพคุณ วิธีใช� 
1.ยาหม8อง ชนิดขี้ผึ้ง บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลงกัดต>อย หรือปวดเมื่อยกล�ามเนื้อ ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ 
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15.   ยาสําหรับโรคผิวหนัง 


���� �������� ������� �"�, -)�����
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1.ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต Benzyl Benzoate 25 % w/v รักษาหิด เหา และโลน เขย>าขวดก>อนใช�ยา สําหรับเด็กเล็กให�แบ>งยา มาเติมน้ําเท>าตัว แล�วผสมให�เข�ากัน 
-สําหรับรักษาหิด 
อาบน้ําให�สะอาด ใช�ผ�าหรือแปรงอ>อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล�วทายานี้ให�ทั่ว
ทิ้งไว� 24 ชั่วโมง แล�วจึงอาบน้ํา วันรุ>งขึ้นให�ทาซ้ําใหม>อีกครั้ง ตามวิธีเดิม 
-สําหรับรักษาเหาและโลน 
ใส>ยานี้ให�ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว� 1 วัน ถ�าเปlนมากให�ใช�ยา 2 
ครั้งต>อวัน วันต>อมาจึงสระให�สะอาด เมื่อครบ 7 วันให�ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ�ายัง
ไม>หาย ให�ใส>ยาซ้ําตามวิธีเดิม 

ระวังอย>าให�ยาเข�าตา 

2.ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกํามะถัน Sublimed Sulphur 10 % w/w รักษาโรคหิด ใช�ทาบริเวณที่เปlนหิด วันละ 2-3 ครั้ง ถ�าเกิดอาการระคายเคืองต>อ
ผิวหนังให�หยุดใช�ยา 

3.ยารักษากลากเกลื้อน น้ํากัดเท�า Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w  

   Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w 

รักษากลากเกลื้อน และโรคน้ํากัดเท�า ใช�ทาบริเวณที่เปlนโรค วันละ 2-3 ครั้ง ถ�าเกิดอาการระคายเคืองต>อ
ผิวหนังให�หยุดใช�ยา 

4.ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง Coal Tar 1 % w/w รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช>น เรื้อนกวาง 
ผิวหนังเปlนผื่นคัน 

ใช�ทาบริเวณที่เปlนโรค วันละ 2-3 ครั้ง ถ�าเกิดอาการระคายเคืองต>อ
ผิวหนังให�หยุดใช�ยา 

5.ยาทาแก�ผดผื่นคัน คาลาไมนL Calamine 8-15 %w/v  
   Zinc Oxide 3-12 %w/v 

บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ เขย>าขวดก>อนใช�ยา ทาบริเวณที่เปlนวันละ 3-4 ครั้ง ห�ามรับประทาน 

6.ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต Sodium Thiosulfate 100 %w/w รักษาเกลื้อน เติมน้ําสะอาดจนถึงคอขวด เขย>าผสมกัน จนตัวยาละลายหมด (จะได�ความ
เข�มข�นประมาณ 25%) ใช�ทาบริเวณที่เปlนเกลื้อน หลังอาบน้ํา วันละหลายครั้ง 

ยาที่ผสมน้ําแล�วควรใช�
ภายใน 15 วัน 
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16. ยาบํารุงร8างกาย 


���� ������� �"�, -)�����
� ������" 

1.วิตามินยาเม็ดบีรวม ป�องกันการขาดวิตามินบี และบํารุง
ร>างกาย 

รับประทานวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร 
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 

ป�องกันไม>ให�ถูกแสงแดด 

2.ยาเม็ดวิตามินซี ป�องกันการขาดวิตามินซี รับประทานวันละ 1 ครั้ง 
ผู�ใหญ> รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 
เด็ก 6-12 ปE รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 

ป�องกันไม>ให�ถูกแสงแดด 
ห�ามใช�เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี 

3.ยาเม็ดบํารุงโลหิต เฟอรLรัส ซัลเฟต รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุ
เหล็กในผู�ใหญ> 

รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
หลังอาหาร 

1) ในช>วงรับประทานยาอุจจาระจะมีสีดํา 
2) หากเกิดอาการไม>สบายท�อง คลื่นไส� ควรรับประทานยาพร�อมอาหารหรือค>อยๆเพิ่ม
ขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนําให�ใช� 

4.ยาเม็ดวิตามินรวม ป�องกันการขาดวิตามินสําหรับผู�ใหญ> รับประทานวันละ 1 เม็ด ยานี้อาจสะสมในร>างกายจนทําให�เกิดอันตรายได�  
5.น้ํามันตับปลาชนิดแคปซูล ป�องกันการขาดวิตามิน A และ D ผู�ใหญ>รับประทานวันละ 1 เม็ด ยานี้อาจสะสมในร>างกายจนทําให�เกิดอันตรายได�  

 6.น้ํามันตับปลาชนิดน้ํา  เขย>าขวดก>อนใช� 
เด็กอายุตั้งแต>4 ปEขึ้นไป รับประทานวันละ 
1 ช�อนชา 
เด็กอายุ 1-4 ปE รับประทานวันละ 1/2 
ช�อนชา 
เด็กแรกเกิด -1 ปE รับประทานวันละ 1/4 
ช�อนชา 

ยานี้อาจสะสมในร>างกายจนทําให�เกิดอันตรายได�  

 


