บัญชยี าจากสมุนไพร
ปรับปรงุ ลา่ สดุ ถึง ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหง่ ชาติ เรอ่ื ง บัญชียาหลักแหง่ ชาติ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 มกราคม 2556

สารบัญ

1. ยาแผนไทยหรอื ยาแผนโบราณ
1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหติ (แก้ลม)
1.2 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบทางเดินอาหาร
1.2.1 กลมุ่ ยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
1.2.2 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องผกู
1.2.3 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสยี
1.2.4 กลมุ่ ยาบรรเทาริดสดี วงทวารหนัก
1.3 ยารักษากลมุ่ อาการทางสตู ิศาสตร์นรเี วชวิทยา
1.4 ยาแก้ไข้
1.5 ยารักษากลมุ่ อาการของระบบทางเดินหายใจ
1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
1.6 ยาบำรงุ โลหติ
1.7 ยารักษากลมุ่ อาการทางกล้ามเน้ อื และกระดกู
1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน
1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
1.8 ยาบำรงุ ธาตุ ปรับธาตุ

1

2. ยาพัฒนาจากสมนุ ไพร
2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร
2.1.1 กลมุ่ ยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
2.1.2 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องผกู
2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสยี
2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
2.2 ยารักษากลมุ่ อาการของระบบทางเดินหายใจ
2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง
2.4 ยารักษากลมุ่ อาการทางกล้ามเน้ อื และกระดกู
2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน
2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
2.5 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน
2.7 ยาถอนพิษเบอ่ื เมา
2.8 ยาลดความอยากบหุ ร่ี

1. ยาแผนไทยหรอื ยาแผนโบราณ

2

1. ยาแผนไทยหรอื ยาแผนโบราณ
1.1 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)
1. ยาหอมทพิ โอสถ
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย
1. ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
ดอกบัวจงกลน ี หัวแห้วไทย กระจับ แกน่ ฝาง แกน่ จันทนแ์ ดง แกน่ จันทนข์ าว แกน่ จันทนเ์ ทศ
กฤษณา เปลือกชะลดู เปลือกอบเชย เปลือกสมลุ แว้ง แกน่ สนเทศ เหง้าวา่ นนาํ้ เหง้ากระชาย
หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แกน่ สรุ ามฤต ลำต้นขา่ ต้น ลกู จันทน ์ ดอกจันทน ์
หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ี หนักสิง่ ละ 2 กรัม
3. เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน เทยี นเยาวพาณ ี
เทยี นสัตตบษุ ย์ เทยี นเกล็ดหอย เทยี นตากบ หนักสิง่ ละ 1 กรัม
4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
คำแนะนำ
แก้ลมวิงเวียน
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เม่อื มีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไมค่ วรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
น้ำกระสายยาทใ่ี ช้
น้ำดอกไม้หรอื น้ำสกุ
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ชนดิ เม็ด
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไมค่ วรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ ไต
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
2. ยาหอมเทพจิตร
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 366 กรัม ประกอบด้วย
1. ดอกพิกลุ ดอกบนุ นาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
ดอกมะลิ หนัก 183 กรัม
2. ผิวมะกรดู ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานหร
ู อื ส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ
ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิง่ ละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม
3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ี หนักสิง่ ละ 4 กรัม
4. เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน เทยี นเยาวพาณ ี
เทยี นสัตตบษุ ย์ เทยี นเกล็ดหอย เทยี นตากบ หนักสิง่ ละ 4 กรัม
5. ลกู จันทน ์ ดอกจันทน ์ ลกู กระวาน ดอกกานพลู แกน่ จันทนแ์ ดง แกน่ จันทนข์ าวหรอื
แกน่ จันทนช์ ะมด กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก เปลือกชะลดู เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม
รากแฝกหอม หนักสงิ ่ ละ 2 กรัม
6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม
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คำแนะนำ
แก้ลมกองละเอยี ด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการทรี่ ้ สู ึกใจหวิววิงเวียน
คลื่นไส้ ตาพรา่ จะเป็นลม) ใจสัน่ และบำรงุ ดวงจิตให้ชมุ่ ชื่น
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 1.4 กรัม ละลายน้ำสกุ เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไมค่ วรเกินวันละ
3 คร้ ั ง
ชนดิ เม็ด
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 1.4 กรัม เม่อื มีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไมค่ วรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
่ื
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนองโดยเฉพาะอย
า่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีความผิดปกติของตับ ไต
่ื
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
3. ยาหอมนวโกฐ
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย
1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ี หนักสิง่ ละ 4 กรัม
2. เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน เทยี นเยาวพาณ ี
เทยี นสัตตบษุ ย์ เทยี นเกล็ดหอย เทยี นตากบ หนักสิง่ ละ 4 กรัม
3. เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตนี นก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลำพัก ขอนดอก
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3. เปลือกสมลุ แว้ง หญ้าตนี นก รากแฝกหอม เปลือกชะลดู หัวเปราะหอม กระลำพัก ขอนดอก
เน้ อื ไม้กฤษณา หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
4. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปี ลี รากเจตมลู เพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสงิ ่ ละ 3 กรัม
5. หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน ์ ลูกจันทน ์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา
แก่นสน หนักสิง่ ละ 4 กรัม
6. แกน่ สักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แกน่ จันทนเ์ ทศ แกน่ จันทนแ์ ดง ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด หนักสิง่ ละ 4 กรัม
7. เกสรบัวหลวง ดอกบนุ นาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
8. เน้ อื ลกู มะขามป้อม เน้ อื ลกู สมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
9. พิมเสน หนัก 1 กรัม
คำแนะนำ
1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหยี น อาเจียน (ลมจกุ แนนในอก)
ในผ้ สู งู อายุ
่
ื ้ แล้วยังมีอาการ เชน่ คลื่นเหยี น วิงเวียน เบอื่ อาหาร ท้องอดื
2. แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ นไข
และออ่ นเพลีย)
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำกระสาย เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• กรณ ี แก้ลมวิงเวียน คล่นื เหยี น อาเจียน (ลมจุกแนนในอก)
ในผ้ สู งู อายุ ใช้น้ำลูกผักชี (15
่
กรัม) หรอื เทยี นดำ (15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา
• กรณแี ก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ ืนไข้แล้วยังมีอาการเชน่ คลื่นเหยี น วิงเวียน เบอื่ อาหาร
ท้องอดื ออ่ นเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรอื 15 กรัม) ลกู กระดอม (7 ลกู หรอื 15 กรัม)
และเถาบอระเพ็ด (7 องคลุ ี หรอื 15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา
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• ถ้าหาน้ำกระสายยาไมไ่ ด้ ให้ใช้น้ำสกุ แทน
ชนดิ เม็ด
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
4. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 225 กรัมประกอบด้วย
1. รากชะเอมเทศ หนัก 32 กรัม แกน่ จันทนเ์ ทศ หนัก 24 กรัม
2. ดอกกานพลู โกฐเชียง โกฐหัวบัว รากแฝกหอม เกสรบัวหลวง หนักสงิ ่ ละ 12 กรัม
3. เปลือกสมลุ แว้ง หนัก 10 กรัม เปลือกอบเชยญวน เปลือกอบเชยเทศ กฤษณา กระลำพัก
โกฐจฬุ าลัมพา โกฐพงุ ปลา เปลือกชะลดู หนักสงิ ่ ละ 8 กรัม
4. พิมเสน ขอนดอก ดอกบนุ นาค ดอกพิกุล ดอกสารภี หนักสิง่ ละ 6 กรัม
5. เถามวกแดง 5 กรัม น้ำประสานทองสะตุ แก่นจันทนแ์ ดง หนักสิง่ ละ 4 กรัม
คำแนะนำ
แก้ลมวิงเวียน ออ่ นเพลีย นอนไม่หลับ
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ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 600 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไมค่ วรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้กับผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
5. ยาหอมอนิ ทจักร์
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 98 กรัม ประกอบด้วย
เถาสะค้าน รากช้าพลู เหง้าขิง ดอกดปี ลี รากเจตมูลเพลิงแดง ลูกผักชีลา โกฐสอ โกฐเขมา
โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐจุฬาลัมพา โกฐเชียง โกฐกักกรา โกฐน้ำเต้า โกฐกระดกู เทยี นดำ
เทยี นขาว เทยี นแดง เทยี นข้าวเปลือก เทยี นเยาวพาณ ี แกน่ จันทนแ์ ดง แกน่ จันทนเ์ ทศ
เถามวกแดง เถามวกขาว รากยา่ นาง เปลือกชะลดู เปลือกอบเชย เปลือกสมลุ แว้ง กฤษณา
กระลำพัก เถาบอระเพ็ด ลกู กระดอม กำยาน ขอนดอก ลกู จันทน ์ ดอกจันทน ์ ลกู กระวาน
ดอกกานพลู ลำพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกลุ ดอกบนุ นาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ
ดอกคำไทย แก่นฝางเสน ดวี ั ว พิมเสน หนักสิง่ ละ 2 กรัม
คำแนะนำ
1. แก้ลมบาดทะจิต
2. แก้คลื่นเหยี นอาเจียน
3. แก้ลมจุกเสยี ด
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน วันละ 3 คร้ ั ง
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น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• กรณแี ก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิ
• กรณแี ก้คลื่นเหยี นอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทยี นดำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำสกุ
• กรณแี ก้ลมจุกเสยี ด ใช้น้ำขิงต้ม
ชนดิ เม็ด
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไมค่ วรเกินวันละ 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้กับผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
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1.2 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบทางเดินอาหาร
1.2.1 กลมุ่ ยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
1. ยาธาตบุ รรจบ
ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย
1. เน้ อื ลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม
2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม
3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพงุ ปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทยี นดำ เทยี นขาว เทยี นสัตตบษุ ย์
เทยี นเยาวพาณ ี เทยี นแดง ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดปี ลี หัวเปราะหอม การบรู หนักสิง่ ละ 4
กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
เม่อื มีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• กรณแี ก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้กระเทยี ม 3 กลีบ
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• กรณแี ก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้กระเทยี ม 3 กลีบ
ทบุ ชงน้ำร้อนหรอื ใช้ใบกะเพราต้มเป็นน้ำกระสายยา
• ถ้าหาน้ำกระสายยาไมไ่ ด้ให้ใช้น้ำสกุ แทน
ชนดิ ลูกกลอน และชนดิ แคปซูล
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เม่อื มีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
2. ยาธาตอุ บเชย
ยาน้ำ (รพ.)
สตู รตำรับ
ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ
หนักสิง่ ละ 800 มิลลิกรัม
2. เกล็ดสะระแหน ่ การบรู หนักสิง่ ละ 50 มิลลิกรัม
คำแนะนำ
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คำแนะนำ
ขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
คำเตอื น
่ื โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีความผิดปกติของตับ
ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
่ื
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ไต เนองจากอาจเก
3. ยาเบญจกลู
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ดอกดปี ลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมลู เพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสงิ ่ ละ 20 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ชนดิ ลูกกลอน ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ และเด็กเล็ก
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คำเตอื น
ื่
- ไมค่ วรใช้ยาน้ ใี นฤดรู ้ อน เนองจากอาจทำให
้ ไฟธาตกุ ำเริบ
- ไมค่ วรรับประทานติดตอ่ กันนานเกิน 7 วัน
4. ยาประสะกะเพรา
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซลู (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 92 กรัม ประกอบด้วย
1. ใบกะเพราแดง หนัก 47 กรัม
2. ผิวมะกรดู หนัก 20 กรัม
3. รากชะเอมเทศ มหาหงิ ค์ ุ หนักสงิ ่ ละ 8 กรัม
4. พริกไทยลอ่ น เหง้าขิง ดอกดปี ลี หัวกระเทยี ม หนักสงิ ่ ละ 2 กรัม
5. เกลือสินเธาว์ หนัก 1 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ จกุ เสยี ด
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผงและชนดิ เม็ด
เด็ก
อายุ 1 – 3 เดอื น

รับประทานคร้ ั งละ 100 – 200 มิลลิกรัม

อายุ 4 – 6 เดอื น

รับประทานคร้ ั งละ 200 – 300 มิลลิกรัม

อายุ 7 – 12 เดอื น รับประทานคร้ ั งละ 400 – 600 มิลลิกรัม
โดยนำยาละลายน้ำกระสายยา (ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วใช้หลอดหยดดดู สว่ นน้ำใส)
รับประทานวันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น เม่อื มีอาการ
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รับประทานวันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• กรณแี ก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้น้ำสกุ หรอื น้ำใบกะเพราต้ม
• กรณแี ก้จุกเสยี ด ใช้ไพลเผาไฟพอสกุ ฝนกับน้ำสกุ
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี (รพ.)
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
5. ยาประสะกานพลู
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
สตู รตำรับ ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย
1. ดอกกานพลู หนัก 125 กรัม
2. เปลือกซิก หนัก 10 กรัม เหง้าขมิ้นชัน หนัก 8 กรัม เปลือกเพกา
เปลือกข้ ีอ้าย หนักสิง่ ละ 4 กรัม
3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปี ลี หนักสิง่ ละ 3 กรัม เหง้าไพล รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน
รากช้าพลู หนักสิง่ ละ 2 กรัม พริกไทยลอ่ น หนักสิง่ ละ 1 กรัม เหง้าวา่ นน้ำ
หัวกระชาย การบรู หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
4. รากแฝกหอม หัวเปราะหอม รากกรงุ เขมา ใบกระวาน ลกู กระวาน
ลกู ผักชีลา หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม เน้ อื ไม้ ลกู จันทน ์ หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม
5. เทยี นดำ เทยี นขาว โกฐสอ โกฐกระดกู หนักสิง่ ละ 4 กรัม
14

6. รากข้าวสาร หนัก 8 กรัม รากแจง หนัก 4 กรัม
7. กำมะถันเหลือง หนัก 4 กรัม
คำแนะนำ
ื่
บรรเทาอาการปวดท้อง จกุ เสยี ด แนนเฟ
ไุ มป่ กติ
่ ้ อจากอาหารไมย่ อ่ ย เนองจากธาต
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• ใช้ไพลเผาไฟพอสกุ ฝนกับน้ำปนู ใสเป็นน้ำกระสาย
• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุ แทน
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร เม่อื มีอาการ
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
คำเตอื น
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
6. ยาประสะเจตพังคี
ยาแคปซูล ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 66 กรัม ประกอบด้วย
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1. รากเจตพังคี หนัก 33 กรัม
2. เหง้าขา่ หนัก 16 กรัม
3. รากระย่อม พริกไทยล่อน เถาบอระเพ็ด หนักสิง่ ละ 2 กรัม
4. ดอกจันทน ์ ลูกจันทน ์ ลูกกระวาน ใบกระวาน ดอกกานพลู รากกรงุ เขมา
เน้ อื ลูกสมอทะเล รากพญารากขาว เปลือกต้นหว้า เกลือสินเธาว์ การบรู หนักสิง่ ละ 1
กรัม
คำแนะนำ
แก้กษัยจุกเสยี ด ขับผายลม
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
คำเตอื น
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
7. ยามันทธาตุ
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 93 กรัม ประกอบด้วย
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1. เหง้าขิง ลกู เบญกาน ี หนักสงิ ่ ละ 9 กรัม
2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจฬุ าลัมพา เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว
เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทยี ม
เปลือกสมุลแว้ง เปลือกโมกมัน แก่นจันทนแ์ ดง แก่นจันทนเ์ ทศ ดอกกานพลู ดอกดปี ลี
รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน ์ การบรู หนักสิง่ ละ
3 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ แก้ธาตไุ ม่ปกติ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ชนดิ เม็ดและ ชนดิ แคปซลู
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
็นยารสร้อน ทำให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้ ื่
- ห้ามใช้ในเด็กอายุตำ่ กว่า 1 ขวบ เนองจากเป
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
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คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
8. ยามหาจักรใหญ่
ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 114 กรัม ประกอบด้วย
1. ใบกระพังโหม หนัก 60 กรัม
2. ยาดำสะตุ หนัก 8 กรัม
3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดกู เทยี นดำ เทยี นแดง
เทยี นขาว เทยี นข้าวเปลือก เทยี นเยาวพาณ ี เน้ อื ลูกสมอไทย เน้ อื ลูกสมอพิเภก
เน้ อื ลูกมะขามป้อม ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ
เมล็ดโหระพา ลูกผักชีลา สารส้มสะตุ เหง้าขมิ้นอ้อย หัวกระเทยี ม หนักสิง่ ละ 2 กรัม
คำแนะนำ
1.แก้ลมซาง
2.บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธใี ช้
1. แก้ลมซาง
ชนดิ ผงและชนดิ เม็ด
เดก็ อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ
เพิ่มและลดได้ตามสว่ น วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
2.บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
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2.บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
ชนดิ ผงและชนดิ เม็ด
เด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ
เพิ่มและลดได้ตามสว่ น วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซูล
เดก็ อายุ 6 – 12 ปี (รพ.) รับประทานคร้ ั งละ 1.5 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น
กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสยี ควรหยุดรับประทานยา
9. ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาผง
สตู รตำรับ
ในผงยา 108 กรัม ประกอบด้วย
1. ดอกดปี ลี หนัก 54 กรัม
2. ลูกผักชีลา ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ หนักสิง่ ละ 8 กรัม
3. ลูกกระวาน ดอกกานพลู โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา
เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง เน้ อื ลูกสมอเทศ เน้ อื ลูกสมอไทย เหง้าวา่ นน้ำ
เถาบอระเพ็ด เหง้าขิงแห้ง รากพญารากขาว หนักสิง่ ละ 2 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ จุกเสยี ด
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ หรอื ผสมน้ำผ้ ึ งป้ ั นเป็นลูกกลอน ทกุ 4 ชั่วโมง
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
ื่
ั บน้ มี ีดอกดปี ลีในปริมาณสงู
rifampicin เนองจากตำร
10. ยาอภัยสาลี
ยาลกู กลอน ยาเม็ด
สตู รตำรับ
ในผงยา 181 กรัม ประกอบด้วย
1. หัศคณ
ุ เทศ หนัก 24 กรัม พริกไทยลอ่ น แกน่ จันทนเ์ ทศ หนักสิง่ ละ 16 กรัม
รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 12 กรัม
2. หัวบกุ รอ หนัก 15 กรัม เน้ อื ลูกสมอไทย เน้ อื ลูกสมอเทศ หนักสิง่ ละ 13 กรัม
3. เทยี นแดง หนัก 11 กรัม เทยี นข้าวเปลือก หนัก 10 กรัม เทยี นตาตั๊กแตน หนัก 9
กรัม เทยี นขาว หนัก 8 กรัม
4. โกฐเขมา หนัก 9 กรัม โกฐสอ หนัก 8 กรัม
5. เหง้าว่านน้ำ หนัก 7 กรัม ดอกกานพลู หนัก 4 กรัม ลูกกระวาน หนัก 3 กรัม
ดอกจันทน ์ หนัก 2 กรัม ลูกจันทน ์ หนัก 1 กรัม
6. ลูกพิลังกาสา หนัก 6 กรัม
คำแนะนำ
บำบัดโรคลม บรรเทาอาการจุกเสยี ดแนน่
ขนาดและวิธใี ช้
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ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังในการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
1.2.2 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องผูก
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1.2.2 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องผูก
1. ยาถา่ ยดเี กลือฝรัง่
ยาแคปซูล ยาเม็ด
สตู รตำรับ
ในผงยา 117 กรัม ประกอบด้วย
1. ดเี กลือฝรัง่ หนัก 60 กรัม ยาดำสะตุ หนัก 12 กรัม
ี
ี
2. ใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มปอ่ ย เน้ อื ในฝักคนู รากข้ กาแดง
รากข้ กาขาว
รากตองแตก
ี ็ กท้ ั ง
ฝักส้มปอ่ ย เน้ อื ลูกสมอไทย เน้ อื ลูกสมอดงี ู เถาวัลย์เปรยี ง หนักสิง่ ละ 3 กรัม ข้ เหล
5 หนัก 3 กรัม
3. หัวหอม หนัก 3 กรัม
4. หญ้าไทร ใบไผป่ า่ หนักสงิ ่ ละ 3 กรัม
คำแนะนำ
ื ั ง ทใี่ ช้ยาอนื่ แล้วไมไ่ ด้ผล
ใช้บรรเทาอาการท้องผกู ในผ้ ทู ที่ ้ องผกู มาก หรอื เร้ อร
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
คร้ ั งแรก รับประทาน 1 กรัม วันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นนอน ถ้าไมถ่ า่ ย วันตอ่ ไป
รับประทานเพิ่มเป็น 1.5 กรัม แตไ่ มเ่ กิน 2.5 กรัม ตอ่ วัน (ตามธาตหุ นักธาตเุ บา)
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และเด็ก
- ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหารอดุ ตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)
- ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีภาวะผิดปกติเฉยี บพลันทที่ างเดินอาหาร (acute gastrointestinal conditions) เชน่ คลื่นไส้ อาเจียน
คำเตอื น
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คำเตอื น
็นยาถา่ ยอยา่ งแรง
ื่
- เนองจากเป
ไมค่ วรใช้ยาน้ ใี นผ้ ปู ว่ ยออ่ นเพลียมากหรอื มีภาวะขาดน้ำ
- เมื่อถ่ายแล้ว ให้เว้นอย่างน้อย 2 วัน แล้วจึงใช้ยาน้ อี กี คร้ ั ง
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ สู งู อายุ และผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของไตหรอื ตับ
ื่
ีสว่ นประกอบของแมกนเซี ียม
(renal/hepatic impairment) เนองจากยาม
อาการไม่พึงประสงค์
ปวดเสยี ดท้อง
2. ยาธรณสี ั นฑะฆาต
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย
1. พริกไทยลอ่ น หนัก 96 กรัม
2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม
3. เน้ อื ลกู สมอไทย มหาหงิ ค์ ุ การบรู หนักสงิ ่ ละ 6 กรัม
4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม
5. ผักแพวแดง (ท้ ั งต้น) เน้ อื ลูกมะขามป้อม หนักสิง่ ละ 2 กรัม
6. ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยี นดำ เทยี นขาว หัวดองดึง หัวบกุ
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเรว่ เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดกู โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า หนักสิง่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
แก้เถาดาน ท้องผูก
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
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ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสกุ หรอื ผสมน้ำผ้ ึ ง
ป้ ั นเป็นลกู กลอน วันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นอาหารเช้าหรอื กอ่ นนอน
ชนดิ เม็ด ชนดิ ลูกกลอน และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นอาหารเช้าหรอื กอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ และเด็ก
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
่ื
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
rifampicin เนองจากตำร
- ควรระวังการใช้ในผ้ สู งู อายุ
1.2.3 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสยี
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1.2.3 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสยี
1. ยาธาตบุ รรจบ
ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย
1. เน้ อื ลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม
2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม
3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทยี นดำ เทยี นขาว เทยี นสัตตบษุ ย์
เทยี นเยาวพาณ ี เทยี นแดง ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลกู กระวาน ลกู ผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดปี ลี หัวเปราะหอม การบรู หนักสงิ ่ ละ 4
กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการอจุ จาระธาตพุ ิ การ ท้องเสยี ชนดิ ทไ่ี มเ่ กิดจากการติดเช้ อื เชน่
อจุ จาระไมเ่ ป็นมกู หรอื มีเลือดปนและท้องเสยี ชนดิ ทไี่ มม่ ีไข้
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใ่ี ช้
• กรณบี รรเทาอาการอจุ จาระธาตพุ ิ การ ท้องเสยี ชนดิ ทไ่ี มเ่ กิดจากการติดเช้ อื
ใช้เปลือกแคหรอื เปลือกสะเดา หรอื เปลือกลูกทับทิมต้ม
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ใช้เปลือกแคหรอื เปลือกสะเดา หรอื เปลือกลกู ทับทิมต้ม
แทรกกับน้ำปนู ใสเป็นน้ำกระสายยา
• ถ้าหาน้ำกระสายยาไมไ่ ด้ให้ใช้น้ำสกุ แทน ชนดิ ลกู กลอน และชนดิ แคปซลู ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เม่อื มีอาการ
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
- ในกรณที ้ องเสยี ชนดิ ทไ่ี มเ่ กิดจากการติดเช้ อื ใช้ไมเ่ กิน 1 วัน หากอาการไมด่ ขี ้ ึ น
ควรปรึกษาแพทย์
2. ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
1. เหง้าขมิ้นชัน หนัก 30 กรัม
2. ชันย้อย ครัง่ สเี สยี ดเทศ เปลือกสเี สยี ดไทย ใบเทยี น ใบทับทิม หัวแห้วหมู
เหง้าขมิ้นอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตบี หัวกระเทยี มคัว่ ดอกดปี ลี หนักสิง่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องเสยี ชนดิ ทไี่ ม่เกิดจากการติดเช้ ือ เช่น อจุ จาระไม่เป็นมูก
หรอื มีเลือดปนและท้องเสยี ชนดิ ทไี่ ม่มีไข้
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ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผงและชนดิ เม็ด
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก
อายุ 3 – 5 เดอื น

รับประทานคร้ ั งละ 200 มิลลิกรัม

อายุ 6 – 12 เดอื น รับประทานคร้ ั งละ 300 – 400 มิลลิกรัม
อายุ 1 – 5 ขวบ

รับประทานคร้ ั งละ 500 – 700 มิลลิกรัม

อายุ 6 – 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา
ทกุ 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิมหรอื เปลือกแคต้ม แทรกกับน้ำปนู ใสเป็นน้ำกระสายยา
สำหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ำกระสายยา ใช้รับประทานหรอื กวาดก็ได้
• ถ้าหาน้ำกระสายยาไมไ่ ด้ ให้ใช้น้ำสกุ แทน
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซูล
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ
ผ้ ใหญ
ู ่ (รพ.)
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ทกุ 3 - 5 ชั่วโมง เม่อื มีอาการ
คำเตอื น
ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
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1.2.4 กลมุ่ ยาบรรเทาริดสดี วงทวารหนัก
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1.2.4 กลมุ่ ยาบรรเทาริดสดี วงทวารหนัก
1. ยาผสมเพชรสังฆาต
ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)
สตู รตำรับ
สตู รที่ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาเพชรสังฆาต หนัก 70 กรัม รากอัคคที วาร หนัก 20 กรัม โกฐน้ำเต้าหนัก 10 กรัม
สตู รที่ 2 ในผงยา 85 กรัม ประกอบด้วย เถาเพชรสังฆาต หนัก 50 กรัม กะเม็ง
(ท้ ั งต้น) หนัก 15 กรัม โกฐน้ำเต้า หัวกระชาย หนักสิง่ ละ 10 กรัม
คำแนะนำ
สตู รที่ 1
บรรเทาอาการริดสดี วงทวารหนัก
สตู รท่ี 2
บรรเทาอาการริดสดี วงทวารหนัก
ขนาดและวิธใี ช้
สตู รท่ี 1
รับประทานคร้ ั งละ 1.2 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหารทันที
สตู รที่ 2
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหารทันที
คำเตอื น
สตู รที่ 1
- ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร
สตู รที่ 2
- ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร
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อาการไมพ่ ึ งประสงค์
สตู รที่ 1
ท้องเสยี
สตู รที่ 2
ท้องเสยี มวนท้อง
2. ยาริดสดี วงมหากาฬ
ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 110 กรัม ประกอบด้วย
1. มดยอบคัว่ หนัก 5 กรัม
2. ขอบชะนางแดง (ท้ ั งต้น) ขอบชะนางขาว (ท้ ั งต้น) หนักสิง่ ละ 5 กรัม
3. โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาลำพา โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา หนักสิง่ ละ 5 กรัม
4. เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน หนักสิง่ ละ 5 กรัม
5. แกน่ สนเทศ ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ เถาสะค้าน เปลือกสมุลแว้ง ดอกดปี ลี
พริกไทยลอ่ น เหง้าขิง เปลือกอบเชยเทศ หนักสงิ ่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการริดสดี วงทวารหนัก
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
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และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร
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1.3 ยารักษากลมุ่ อาการทางสตู ิศาสตร์นรเี วชวิทยา
1. ยาประสะไพล
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 162 กรัม ประกอบด้วย
1. เหง้าไพล หนัก 81 กรัม
2. ผิวมะกรดู เหง้าว่านน้ำ หัวกระเทยี ม หัวหอม พริกไทยล่อน ดอกดปี ลี เหง้าขิง
เหง้าขมิ้นอ้อย เทยี นดำ เกลือสินเธาว์ หนักสิง่ ละ 8 กรัม
3. การบรู หนัก 1 กรัม
คำแนะนำ
1. ระดมู าไม่สม่ำเสมอหรอื มาน้อยกว่าปกติ
2. บรรเทาอาการปวดประจำเดอื น
3. ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุ ร
ขนาดและวิธใี ช้
กรณรี ะดมู าไมส่ มำ่ เสมอหรอื มาน้อยกวา่ ปกติ
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน
เมื่อระดมู า ให้หยดุ รับประทาน
ชนดิ แคปซลู ชนดิ เม็ด ชนดิ ลกู กลอน
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดมู า
ให้หยุดรับประทาน
กรณปี วดประจำเดอื น
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กรณปี วดประจำเดอื น
ในกรณที มี่ ีอาการปวดประจำเดอื นเป็นประจำ ให้รับประทานยา กอ่ นมีประจำเดอื น 2 - 3
วันไปจนถึงวันแรกและวันทสี่ องทมี่ ีประจำเดอื น
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ชนดิ แคปซูล ชนดิ เม็ด ชนดิ ลูกกลอน
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัมวันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
กรณขี ั บน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุ ร
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ ม่เกิน 15 วัน
ชนดิ ลูกกลอน ชนดิ เม็ด ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร ให้รับประทานจนกวา่ น้ำคาวปลาจะหมด
แตไ่ มเ่ กิน 15 วัน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
- ห้ามรับประทานในหญิงทม่ี ีระดมู ากกวา่ ปกติ เพราะจะทำให้มีการขับระดอู อกมามากข้ ึ น
คำเตอื น
่ื โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีความผิดปกติของ
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
่ื
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ตับ ไต เนองจากอาจเก
- กรณรี ะดมู าไมส่ มำ่ เสมอหรอื มาน้อยกวา่ ปกติ ไมค่ วรใช้ติดตอ่ กันนานเกิน 1 เดอื น
- กรณขี ั บน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุ ร ไมค่ วรใช้ติดตอ่ กันนานเกิน 15 วัน
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2. ยาปลูกไฟธาตุ
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม
2. ดอกดปี ลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ท้ ั งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ
หัวแห้วหมู ผิวมะกรดู ลูกพิลังกาสา หนักสิง่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
กระต้ นน
ุ ้ ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
่ื
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
เนองจากตำร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
แสบร้อนยอดอก
3. ยาไฟประลัยกัลป์
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 71 กรัม ประกอบด้วย
1. รากเจตมลู เพลิงแดง สารส้มสะตุ แกน่ แสมทะเล ผิวมะกรดู การบรู หนักสงิ ่ ละ 6 กรัม
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1. รากเจตมลู เพลิงแดง สารส้มสะตุ แกน่ แสมทะเล ผิวมะกรดู การบรู หนักสงิ ่ ละ 6 กรัม
2. เหง้าขมิ้นอ้อย เหง้ากระทอื เหง้าขา่ เหง้าไพล เปลือกมะรมุ หนักสงิ ่ ละ 5 กรัม
3. พริกไทยล่อน เหง้าขิง ดอกดปี ลี หัวกระเทยี ม หนักสิง่ ละ 4 กรัม
คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลาในเรอื นไฟ ชว่ ยให้มดลกู เข้าอู่
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ให้รับประทานจนกวา่ น้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ มเ่ กิน 15 วัน
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด
แตไ่ มเ่ กิน 15 วัน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
ื่
- ห้ามใช้ในหญิงทผี่ ่าคลอด เนองจากทำให
้ แผลหายช้า
คำเตอื น
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ ไต
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
เนองจากอาจเก
4. ยาไฟห้ากอง
ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง พริกไทยลอ่ น สารส้มสะตุ ฝักส้มปอ่ ย หนักสงิ ่ ละ 20 กรัม
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คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลาในเรอื นไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ ม่เกิน 15 วัน
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ให้รับประทานจนกวา่ น้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ มเ่ กิน 15 วัน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู ม่ี ีไข้
่ื
- ห้ามใช้หญิงทผ่ี า่ คลอด เนองจากทำให
้ แผลหายช้า
5. ยาเลือดงาม
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 102 กรัม ประกอบด้วย
1. เหง้าขิงแห้ง ตะไคร้บ้าน (ลำต้น) สะระแหน ่ (ท้ ั งต้น) เหง้ากระชาย เหง้ากระทอื ผิวมะกรดู
ใบมะนาว รากและใบกะเพรา หัวกระเทยี ม เปลือกเพกา โกฐจุฬาลัมพา ช้าพลู (ท้ ั งต้น)
ลูกเรว่ หอม ลูกจันทน ์ ดอกกานพลู ดอกดปี ลี เหง้าไพล พริกไทยล่อน รากเจตมูลเพลิงแดง
รากชะเอมเทศ หนักสิง่ ละ 5 กรัม
2. พิมเสน การบรู หนักสิง่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดประจำเดอื น ช่วยให้ประจำเดอื นมาเป็นปกติ แก้มุตกิด
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ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
ื่ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ ไต
ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
เนองจากอาจเก
6. ยาสตรหี ลังคลอด
ยาต้ม (รพ.)
สตู รตำรับ
ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย
1. แกน่ แกแล แกน่ ขนนุ วา่ นชักมดลูก แกน่ ฝางเสน เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดปี ลี
โกฐเชียง เถากำแพงเจ็ดช้ ั น หนักสงิ ่ ละ 10 กรัม
2. พริกไทยลอ่ น รากช้าพลู ดอกคำฝอย ดอกมะลิ ดอกพิกลุ ดอกบนุ นาค ดอกสารภี
เกสรบัวหลวง หนักสงิ ่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลา บำรงุ เลือด ชว่ ยให้มดลกู เข้าอเู่ ร็วในหญิงหลังคลอด
ขนาดและวิธใี ช้
นำยาใสน่ ้ ำพอทว่ ม ต้มด้วยไฟปานกลาง นานครงึ ่ ชั่วโมง นำเฉพาะสว่ นน้ำมารับประทาน
คร้ ั งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร หรอื ดม่ื แทนน้ำ รับประทานติดตอ่ กัน 1
สัปดาหห์ รอื จนกวา่ น้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ มเ่ กิน 15 วัน
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ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังในการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
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1.4 ยาแก้ไข้
1. ยาเขียวหอม
ยาผง ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผ้ ู ใบหมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม
แกน่ จันทนข์ าวหรอื จันทร์ชะมด แกน่ จันทนแ์ ดง วา่ นกีบแรด วา่ นรอ่ นทอง เนระพูส ี พิษนาศน ์
มหาสดำ ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิง่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ
2. แก้พิษหัด พิษอสี กุ อใี ส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอสี กุ อใี ส)
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เม่อื มีอาการ
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• กรณบี รรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ ใช้น้ำสกุ หรอื น้ำดอกมะลิ เป็นน้ำกระสายยา
• กรณแี ก้พิษหัด พิษอสี กุ อใี ส ละลายน้ำรากผักชีต้ม เป็นน้ำกระสายยาท้ ั งรับประทาน
และชโลม
หมายเหตุ การชโลมใช้ยาผงละลายน้ำ 1 ตอ่ 3 แล้วชโลม (ประพรม)
ทัว่ ตามตัวบริเวณทต่ี มุ่ ใสยังไมแ่ ตก
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ทัว่ ตามตัวบริเวณทตี่ มุ่ ใสยังไมแ่ ตก
ชนดิ เม็ด
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เม่อื มีอาการ
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแ่ี พ้ละอองเกสรดอกไม้
่ื
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู ส่ี งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
2. ยาจันทนล์ ีลา
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทนข์ าวหรอื จันทร์ชะมด แก่นจันทนแ์ ดง ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนักสิง่ ละ 12 กรัม พิมเสน หนัก 3 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
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รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
เด็กอายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เม่อื มีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
คำเตอื น
่ื
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู ส่ี งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
3. ยาประสะจันทนแ์ ดง
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล(รพ.) ยาผง(รพ.) ยาเม็ด(รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 64 กรัม ประกอบด้วย
1. แก่นจันทนแ์ ดง หนัก 32 กรัม
2. รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว หัวเปราะหอม โกฐหัวบัว แกน่ จันทนเ์ ทศ
แกน่ ฝางเสน หนักสิง่ ละ 4 กรัม
3. เกสรบัวหลวง ดอกบนุ นาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิง่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
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ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง น้ำกระสายทใ่ี ช้
ใช้น้ำสกุ หรอื น้ำดอกมะลิ
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- กรณบี รรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น
ควรปรึกษาแพทย์
4. ยาประสะเปราะใหญ่
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย
1. หัวเปราะหอม หนัก 40 กรัม
2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว
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2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจฬุ าลัมพา เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว
เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน ลกู จันทน ์ ดอกจันทน ์ ลกู กระวาน ดอกกานพลู
แกน่ จันทนเ์ ทศ แกน่ จันทนแ์ ดง ดอกบนุ นาค ดอกสารภี ดอกพิกลุ เกสรบัวหลวง หนักสงิ ่ ละ 2
กรัม
คำแนะนำ
ถอนพิษไข้ตานซางสำหรับเด็ก
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผงและชนดิ เม็ด
เด็ก อายุ 1 – 5 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• น้ำดอกไม้เทศหรอื น้ำสกุ
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซูล
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี (รพ.) รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
คำเตอื น
- ควรระวังในการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแ่ี พ้ละอองเกสรดอกไม้
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
5. ยามหานลิ แทง่ ทอง
ยาเม็ด ยาแคปซลู (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
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สตู รตำรับ
ในผงยา 103 กรัม ประกอบด้วย
1. เน้ อื ในเมล็ดสะบ้ามอญ (สมุ ) หวายตะค้า (สมุ ) เมล็ดมะกอก (สมุ ) ลกู มะคำดคี วาย (สมุ )
ถ่านไม้สัก แก่นจันทนแ์ ดง แก่นจันทนเ์ ทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม หนักสิง่ ละ 10 กรัม
ี ั ่นคัว่ ให้เหลือง 3 กรัม
2. เบ้ ยจ
คำแนะนำ
1. แก้ไข้กาฬ หัด อสี กุ อใี ส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอสี กุ อใี ส)
2. แก้ร้อนในกระหายน้ำ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1.5 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น
กอ่ นอาหาร
ชนดิ เม็ดและชนดิ แคปซลู
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1.5 - 2 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
่ื
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู ส่ี งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
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- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
6. ยาห้าราก
ยาแคปซลู ยาผง ยาเม็ด
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
รากยา่ นาง รากคนทา รากมะเดอ่ื ชุมพร รากชิงช่ี รากไม้เท้ายายมอ่ ม หนักสิง่ ละ 20 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
เมื่อมีอาการ ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร เมื่อมีอาการ
คำเตอื น
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
45

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในหญิงทมี่ ีไข้ทับระดหู รอื ไข้ระหวา่ งมีประจำเดอื น
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1.5 ยารักษากลมุ่ อาการของระบบทางเดินหายใจ
1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ
1. ยาแก้ไอผสมกานพลู
ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
รากชะเอมเทศ หนัก 48 กรัม บ๊วย หนัก16 กรัม มะนาวดองแห้ง หนัก 10 กรัม
น้ำตาลกรวด หนัก 4 กรัม พิมเสน เกล็ดสะระแหน ่ หนักสงิ ่ ละ 3 กรัม เหง้าวา่ นน้ำ
ผลมะแว้งเครอื ดอกกานพลู เน้ อื ลกู สมอพิเภก เปลือกอบเชย เน้ อื ลกู มะขามป้อม
ดอกเก็กฮวย หลอ่ ฮัง่ ก๊วย ผิวส้มจีน หนักสงิ ่ ละ 2 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
อมคร้ ั งละ 200 - 300 มิลลิกรัม เม่อื มีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง
คำเตอื น
ื่
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทที่ ้ องเสยี ง่าย เนองจากมะขามป
้ อมมีฤทธ์ ิเป็นยาระบาย
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ท้องเสยี
2. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
ยาน้ำ (รพ.)
สตู รตำรับ
สตู รตำรับท่ี 1
ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
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ี 10
สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น ร้อยละ 40 60 มิลลิลิตร สารสกัดใบเสนยด
มิลลิลิตร กลีเซอรนี 5 มิลลิลิตร เกลือแกง 0.5 มิลลิลิตร สารสกัดรากชะเอมเทศ 0.45
มิลลิลิตร แอลกอฮอล์ ร้อยละ 95 0.05 มิลลิลิตร เกล็ดสะระแหน ่ 0.01 มิลลิกรัม
สตู รตำรับที่ 2
ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น ร้อยละ 25 30 มิลลิลิตร มะนาวดองแห้ง 8 มิลลิกรัม
สารสกัดรากชะเอมเทศ 5 มิลลิลิตร ผิวส้มจีน 3.3 มิลลิกรัม บ๊วย 3 มิลลิกรัม
เน้ อื ลกู สมอพิเภก 3 มิลลิกรัม เน้ อื ลกู สมอไทย 1 มิลลิกรัม หลอ่ ฮังก๊วย 2 มิลลิกรัม
เกล็ดสะระแหน ่ 0.08 มิลลิกรัม น้ำตาลทรายแดง 40 มิลลิกรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
จิบเม่อื มีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้
ผ้ ปู ว่ ยเบาหวานทไี่ ม่สามารถควบคมุ ระดับน้ำตาลในเลือดได้
คำเตอื น
ื่
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทที่ ้ องเสยี งา่ ย เนองจากมะขามป
้ อมมีฤทธ์ เิ ป็นยาระบาย
3. ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
ยาลกู กลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย
1. มะนาวดองแห้ง บ๊วย หนักสิง่ ละ 35 กรัม รากชะเอมเทศ หนัก 17 กรัม
รากชะเอมไทย หนักสิง่ ละ 3 กรัม ผลมะแว้งเครอื หนักสิง่ ละ 2 กรัม
เน้ อื ลูกมะขามป้อม หนัก 1 กรัม
2. เปลือกอบเชยญวณ หนัก 3 กรัม ดอกกานพลู หนัก 1 กรัม
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2. เปลือกอบเชยญวณ หนัก 3 กรัม ดอกกานพลู หนัก 1 กรัม
3. เกล็ดสะระแหน ่ หนัก 2 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 200 - 300 มิลลิกรัม เม่อื มีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง
ื ้ านอสี าน
4. ยาแก้ไอพ้ นบ
ยาน้ำ (รพ.)
สตู รตำรับ
ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
1. เน้ อื ลกู มะขามป้อมแห้ง 2 กรัม รากชะเอมไทย 1.8 กรัม เน้ อื ลกู สมอไทย 1.6 กรัม
รากชะเอมเทศ หนัก 600 มิลลิกรัม
2. เหง้าขมิ้นอ้อย กะเพราแดง (ท้ ั งต้น) หนักสิง่ ละ 600 มิลลิกรัม ดอกดปี ลี เหง้าขิง
200 มิลลิกรัม พริกไทยลอ่ น ช้าพลู (ท้ ั งต้น) หนักสิง่ ละ 100 มิลลิกรัม ดอกกานพลู 60
มิลลิกรัม
3. เกลือสินเธาว์สะตุ 400 มิลลิกรัม สารส้มสะตุ 140 มิลลิกรัม
4. โกฐจฬุ าลัมพา หนัก 100 มิลลิกรัม
5. น้ำตาลทรายแดง 5 กรัม เกล็ดสะระแหน ่ 30 มิลลิกรัม น้ำผ้ ึ ง 5 มิลลิกรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
จิบเม่อื มีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง

49

5. ยาตรผี ลา
ยาเม็ด ยาลกู กลอน ยาแคปซลู (รพ.) ยาชง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
เน้ อื ลูกสมอไทย เน้ อื ลูกสมอพิเภก เน้ อื ลูกมะขามป้อม หนักสิง่ ละ 30 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 1 - 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3 - 5
นาที ดมื่ ในขณะยังอนุ่ เมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง
ชนดิ เม็ด ชนดิ ลูกกลอน และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 300 - 600 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ 3 - 4 คร้ ั ง
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทท่ี ้ องเสยี งา่ ย
อาการไม่พึงประสงค์
ท้องเสยี
6. ยาประสะมะแว้ง
ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย
1. ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครอื หนักสงิ ่ ละ 24 กรัม
2. ใบสวาด ใบตานหมอ่ น ใบกะเพรา หนักสงิ ่ ละ 12 กรัม
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2. ใบสวาด ใบตานหมอ่ น ใบกะเพรา หนักสงิ ่ ละ 12 กรัม
3. เหง้าขมิ้นอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะตุ หนัก 3 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชมุ่ คอ ชว่ ยขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน
ชนดิ เม็ด และชนดิ ลูกกลอน
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน
หรอื ใช้อม
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน หรอื ใช้อม
คำเตอื น
- ไม่ควรใช้ติดตอ่ กันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
- ในผ้ ปู ว่ ยทตี่ ้ องจำกัดการใช้เกลือ ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ
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7. ยาอำมฤควาที
ยาผง ยาลกู กลอน ยาผง (รพ.) ยาลกู กลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย
1. รากชะเอมเทศ หนัก 35 กรัม
2. โกฐพุงปลา เทยี นขาว ลูกผักชีลา เน้ อื ลูกมะขามป้อม เน้ อื ลูกสมอพิเภก หนักสงิ ่ ละ
7 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ ใช้จิบหรอื กวาดคอ
ชนดิ ลูกกลอน
ผ้ ใหญ
ู ่
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
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คำเตอื น
- ในผ้ ปู ว่ ยทต่ี ้ องจำกัดการใช้เกลือ ไมค่ วรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
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1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
1. ยาปราบชมพูทวีป
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 465 กรัม ประกอบด้วย 1. เหงือกปลาหมอ (ท้ ั งต้น) พริกไทยดำ ใบกัญชาเทศ
หนักสิง่ ละ 120 กรัม 2. หัศคณ
ุ เทศ ดอกกานพลู หนักสิง่ ละ 10 กรัม หัวบกุ รอ
เน้ อื ลูกสมอเทศ เน้ อื ลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง หนักสิง่ ละ 8 กรัม 3.
เทยี นแดง เทยี นตาต๊ั กแตน เทยี นแกลบ หนักสิง่ ละ 6 กรัม เทยี นดำ โกฐสอ โกฐเขมา
ลูกพิลังกาสา ลำพันหางหมู หนักสิง่ ละ 4 กรัม 4. ดอกดปี ลี การบรู หนักสิง่ ละ 2 กรัม
ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ลูกกระวาน หนักสิง่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
ื่
บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการเนองจากการแพ
้ อากาศ
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 750 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 4 คร้ ั ง ก่อนอาหารและก่อนนอน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากภาวะการแพ้อากาศ เชน่ ไซนัสอักเสบ หรอื
ื
ติดเช้ อจากแบคท
เี รยี ซึ่งจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สงู น้ำมกู และเสมหะเขียว ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ เด็ก
คำเตอื น
- ควรระวังการบริโภคในผ้ ปู ว่ ยโรคความดันเลือดสงู โรคหัวใจ
ื่
็นตำรับยารสร้อน
ิก และกรดไหลย้อน เนองจากเป
ื่
ผ้ ปู ว่ ยโรคแผลเปอยเพปต
- ควรระวังการใช้ยาเกินขนาดในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ ไตและทางเดินปัสสาวะ
ิ ดพิษจากการบรู
ื่
เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
่ื
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
rifampicin เนองจากตำร
อาการไม่พึงประสงค์
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อาการไมพ่ ึ งประสงค์
แสบร้อนยอดอก
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1.6 ยาบำรงุ โลหิต
1. ยาบำรงุ โลหติ
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 75 กรัม ประกอบด้วย
1. แกน่ ฝาง ดอกคำไทย หนักสงิ ่ ละ 10 กรัม
2. ครัง่ หนัก 4 กรัม
3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปี ลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู เถาขมิ้นเครอื
เถามวกแดง แกน่ กำลังวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบนุ นาค เกสรบัวหลวง หนักสิง่ ละ 2
กรัม
4. ดอกจันทน ์ ลูกจันทน ์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยี นดำ เทยี นแดง เทยี นขาว
เทยี นข้าวเปลือก เทยี นตาตั๊กแตน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจฬุ าลัมพา
หนักสงิ ่ ละ 1 กรัม
5. เน้ อื ลกู สมอไทย เน้ อื ลกู สมอดงี ู เน้ อื ลกู สมอพิเภก เปลือกชะลดู เปลือกอบเชยเทศ
แก่นจันทนแ์ ดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา หนักสิง่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
บำรงุ โลหติ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยาวันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น กอ่ นอาหาร
น้ำกระสายยาทใี่ ช้
• ใช้น้ำต้มดอกคำไทย หรอื ดอกคำฝอย เป็นน้ำกระสายยา
• ถ้าหาน้ำกระสายไมไ่ ด้ให้ใช้น้ำสกุ แทน
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• ถ้าหาน้ำกระสายไมไ่ ด้ให้ใช้น้ำสกุ แทน
ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซลู
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ ั ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ใน หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
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ื
1.7 ยารักษากลมุ่ อาการทางกล้ามเน้ อและกระด
กู
1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน
1. ยากษัยเส้น
ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 236 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกดปี ลี หนัก 40 กรัม เหง้าขิง หนัก 20 กรัม
รากช้าพลู หนัก 24 กรัม เถาสะค้าน หนัก 12 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 8 กรัม
2. เถาโคคลาน กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรยี ง เถาพริกไทย เถาม้ากระทบื โรง หัวกระชาย
แกน่ แสมสาร เหง้าไพล หนักสงิ ่ ละ 10 กรัม 3. การบรู หนัก 6 กรัม ลูกจันทน ์
ดอกกานพลู เหง้าวา่ นน้ำ เหง้ากระทอื ลกู กระวาน พริกไทยลอ่ น รากชะเอมเทศ
เปลือกอบเชยเทศ หนักสงิ ่ ละ 4 กรัม 4. ดอกจันทน ์ โกฐน้ำเต้า ดอกมะลิ ดอกพิกลุ
ดอกบนุ นาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสงิ ่ ละ 2 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรา่ งกาย
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 750 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 4 คร้ ั ง กอ่ นอาหารและกอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ หญิงให้นมบตุ ร และเด็ก
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
่ื โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
่ื
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ไต เนองจากอาจเก
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
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อาการไมพ่ ึ งประสงค์
แสบร้อนยอดอก
2. ยาแก้ลมอัมพฤกษ์
ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าไพล เหง้าขมิ้นอ้อย เหง้าข่า หัวกระเทยี ม
รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ การบรู หนักสิง่ ละ 5 กรัม 2.
ี ี (ท้ ั งต้น) เปลือกต้นทองหลาง เปลือกต้นกมุ่ บก เปลือกต้นกมุ่ น้ำ
ผักเส้ ยนผ
เกลือสินเธาว์ หนักสิง่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเน้ อื มือ เท้า ตึงหรอื ชา
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนดมื่ ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ และเด็ก
คำเตอื น
ื่ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
แสบร้อนยอดอก
3. ยาธรณสี ั นฑะฆาต
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย
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1. พริกไทยลอ่ น หนัก 96 กรัม
2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม
3. เน้ อื ลูกสมอไทย มหาหงิ ค์ ุ การบรู หนักสิง่ ละ 6 กรัม
4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม
5. ผักแพวแดง เน้ อื ลูกมะขามป้อม หนักสิง่ ละ 2 กรัม
6. ลูกจันทน ์ ดอกจันทน ์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยี นดำ เทยี นขาว หัวดองดึง หัวบกุ
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลกู เรว่ เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมลู เพลิงแดง โกฐกระดกู โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า หนักสงิ ่ ละ 1 กรัม
คำแนะนำ
แก้กษัยเส้น
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม
ละลายน้ำสกุ หรอื ผสมน้ำผ้ ึ งป้ ั นเป็นลูกกลอนวันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นอาหารเช้าหรอื กอ่ นนอน
ชนดิ เม็ด ชนดิ ลกู กลอน และชนดิ แคปซลู
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นอาหารเช้าหรอื กอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ และเด็ก
คำเตอื น
- ควรระวังการรับประทานรว่ มกับยาในกลมุ่ สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ื่ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอยา่ งตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
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ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
ื่
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
rifampicin เนองจากตำร
- ควรระวังการใช้ในผ้ สู งู อายุ
4. ยาผสมโคคลาน
ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)
สตู รตำรับ
สตู รตำรับท่ี 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาโคคลาน โดไ่ มร่ ้ ลู ้ ม ผลมะตมู ออ่ น ทองพันชั่ง (ท้ ั งต้น) หนักสงิ ่ ละ25 กรัม
สตู รตำรับที่ 2 ในยา 105 กรัม ประกอบด้วยเถาโคคลาน หนัก 50 กรัม
ื ินทองพันชั่ง หนัก 25 กรัม โดไ่ มร่ ้ ลู ้ ม ผลมะตมู ออ่ น หนักสงิ ่ ละ 15 กรัม
สว่ นเหนอด
สตู รตำรับที่ 3 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน เถาเอ็นออ่ น แกน่ ฝาง
เถาสะค้าน หนักสงิ ่ ละ 20 กรัม โดไ่ มร่ ้ ลู ้ ม ทองพันชั่ง (ท้ ั งต้น) หนักสงิ ่ ละ 10 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรา่ งกาย
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
กอ่ นอาหาร
ชนดิ ต้ม
ึ ่ ว่ น ดมื่ คร้ ั งละ
นำตัวยาท้ ั งหมดมาเติมให้น้ำทว่ มตัวยา ต้มน้ำเคยี่ ว สามสว่ นเหลือหนงส
120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
5. ยาผสมเถาวัลย์เปรยี ง
ยาลูกกลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
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สตู รตำรับ
สตู รตำรับที่ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เถาวัลย์เปรยี ง แกน่ ดกู หนิ (มะดกู ) แกน่ ดกู ใส (ขันทองพยาบาท) เหง้าไพล หนักสงิ ่ ละ
25 กรัม
สตู รตำรับที่ 2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
เหง้าไพล หนัก 40 กรัม เถาวัลย์เปรยี ง แกน่ ดกู หนิ (มะดกู ) แกน่ ดกู ใส
(ขันทองพยาบาท) หนักสิง่ ละ 20 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเม่อื ยตามรา่ งกาย
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั ง 900 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์
คำเตอื น
ื่
ั ลย์เปรยี งมีกลไกออ
ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทเี่ ป็นแผลในกระเพาะอาหารเนองจากเถาว
กฤทธ์ เิ ชน่ เดยี วกับยาแก้ปวดในกลมุ่ ยาต้านการอักเสบทไี่ มใ่ ชส่ เตยี รอยด์
(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)
- อาจทำให้เกิดการระคายเคอื งระบบทางเดินอาหาร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ปวดท้อง ท้องผกู ปัสสาวะบอ่ ย คอแห้ง และใจสัน่
6. ยาสหัศธารา
ยาแคปซลู ยาผง ยาเม็ด ยาลกู กลอน ยาแคปซลู (รพ.) ยาลกู กลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย
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ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย
1. พริกไทยลอ่ น หนัก 240 กรัม รากเจตมลู เพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดปี ลี หนัก
96 กรัม หัศคณ
ุ เทศ หนัก 48 กรัม
2. เน้ อื ลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม
3. เหง้าวา่ นน้ำ หนัก 88 กรัม
4. การบรู หนัก 14 กรัม ดอกจันทน ์ หนัก 13 กรัม เทยี นแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน ์
หนัก 12 กรัม เทยี นตาตั๊กแตน มหาหงิ ค์ ุ หนักสิง่ ละ 10 กรัม เทยี นสัตตบษุ ย์ หนัก 9
กรัม เทยี นขาว รากจิงจ้อ หนักสงิ ่ ละ 8 กรัม เทยี นดำ หนัก 7 กรัม โกฐกักกรา หนัก 6
กรัม โกฐเขมาหนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฐพงุ ปลา หนัก 3 กรัม
คำแนะนำ
ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการบริโภคในผ้ ปู ว่ ยโรคความดันเลือดสงู โรคหัวใจ
่ื
็นตำรับยารสร้อน
ิก และกรดไหลย้อน เนองจากเป
ื่
ผ้ ปู ว่ ยโรคแผลเปอยเพปต
ื่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีความผิดปกติของตับ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่ เนอง
ิ ดการสะสมของการบรู และเกิดพิษได้
ื่
ไต เนองจากอาจเก
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
่ื
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
rifampicin เนองจากตำร
อาการไม่พึงประสงค์
ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน
1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
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1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
1. ยาข้ ผี ้ ึ งไพล
ยาข้ ผี ้ ึ ง (รพ.)
สตู รตำรับ
สตู รตำรับที่ 1 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วย
น้ำมันไพลจากการทอดกับน้ำมันพืช 30 กรัม น้ำมันระกำ 10 กรัม
สตู รตำรับท่ี 2 ยา 100 กรัม ประกอบด้วย
น้ำมันไพลจากการกลั่น 14 กรัม น้ำมันระกำ 10 กรัม
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเม่อื ย
ขนาดและวิธใี ช้
ทาและถูเบา ๆ บริเวณทมี่ ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น
- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทมี่ ีบาดแผลหรอื มีแผลเปิด
2. ยาประคบ
ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.)
สตู รตำรับ
ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรดู 20
กรัม เหง้าขมิ้นชัน 10 กรัม ตะไคร้ (ลำต้น) 10 กรัม ใบส้มปอ่ ย 10 กรัม 2. เกลือเม็ด
1 ช้อนโต๊ะ การบรู 2 ช้อนโต๊ะ
คำแนะนำ
ประคบเพ่อื ลดอาการปวด และ ชว่ ยคลายกล้ามเน้ อื เอ็น และ ข้อ
กระต้ นหร
ุ อื เพิ่มการไหลเวียนของโลหติ
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ขนาดและวิธใี ช้
นำยาประคบไปนงึ ่ แล้วใช้ประคบ ขณะยังอนุ่ วันละ 1 - 2 คร้ ั ง ลูกประคบ 1
ลูกสามารถใช้ได้ 3 - 4 คร้ ั ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปแช่ต้ เย
ู ็น
ข้อห้ามใช้
- ห้ามประคบบริเวณทมี่ ีบาดแผล - ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉยี บพลัน เชน่
ข้อเท้าแพลง หรอื มีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน ในชว่ ง 24 ชั่วโมงแรก
ื่
เนองจากจะทำให
้ อักเสบบวมมากข้ ึ น และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้
โดยควรประคบหลัง 24 ชม.
คำเตอื น
- ไมค่ วรใช้ลกู ประคบทรี่ ้ อนเกินไป
โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังทเี่ คยเป็นแผลมาก่อนหรอื บริเวณทมี่ ีกระดกู ยื่น
และต้องระวังเป็นพิเศษในผ้ ปู ว่ ยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผ้ สู งู อายุ
เพราะมักมีความร้ สู ึกในการรับร้ และตอบสนองช
ู
้ า อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย
- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไมค่ วรอาบน้ำทันที
เพราะเป็นการล้างตัวยาจากผิวหนัง และรา่ งกายยังไมส่ ามารถปรับตัวได้ทัน
(จากร้อนเป็นเย็นทันทที ั นใด) อาจทำให้เกิดเป็นไข้ได้
- ควรระวังการใช้ในผ้ ทู แี่ พ้สว่ นประกอบในยาประคบ
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1.8 ยาบำรงุ ธาตุ ปรับธาตุ
1. ยาตรเี กสรมาศ
ยาชง (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลกู มะตมู ออ่ น หนักสงิ ่ ละ 30 กรัม
คำแนะนำ
แก้ออ่ นเพลีย ปรับธาตใุ นผ้ ปู ว่ ยทเ่ี พิ่งฟ้ ืนจากการเจ็บปว่ ย เชน่ ไข้ ท้องเสยี
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดม่ื ขณะยายังอนุ่ วันละ 4
คร้ ั ง กอ่ นอาหารและกอ่ นนอน
คำเตอื น
- ไม่ควรรับประทานติดตอ่ กันเกิน 1 เดอื น
- หากใช้เกินจากขนาดทแ่ี นะนำ อาจจะทำให้ท้องผูก
- ควรระวังการใช้ยาในผ้ ปู ว่ ยทแ่ี พ้ละอองเกสรดอกไม้
2. ยาตรพี ิ กัด
ยาแคปซูล (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 1. เน้ อื ลกู สมอไทย เน้ อื ลกู สมอพิเภก เน้ อื ลกู มะขามป้อม
หนักสิง่ ละ 10 กรัม 2. เหง้าขิงแห้ง พริกไทยล่อน ดอกดปี ลี หนักสิง่ ละ 10 กรัม 3.
รากเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู เถาสะค้าน หนักสิง่ ละ 10 กรัม
คำแนะนำ
ปรับสมดลุ ธาตุ
ขนาดและวิธใี ช้
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ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 250 – 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู ม่ี ีไข้
คำเตอื น
- ไมค่ วรใช้ยาน้ ใี นฤดรู ้ อน สง่ ผลให้ไฟธาตกุ ำเริบ
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยา phenytonin, propranolol, theophylline และ rifampicin
ื่
ั บน้ มี ีพริกไทยและดอกดปี ลีในปริมาณสงู
เนองจากตำร
3. ยาเบญจกลู
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
ดอกดปี ลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิง่ ละ 20 กรัม
คำแนะนำ
บำรงุ ธาตุ แก้ธาตใุ ห้ปกติ
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ชนดิ ผง
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 เวลา หลังอาหาร
ชนดิ ลูกกลอน ชนดิ เม็ด และชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ผ้ ทู มี่ ีไข้ และเด็กเล็ก
คำเตอื น
- ไมค่ วรใช้ยาน้ ใี นฤดรู ้ อน จะสง่ ผลให้ไฟธาตกุ ำเริบ
- ไมค่ วรรับประทานติดตอ่ กันนานเกิน 7 วัน
4. ยาปลกู ไฟธาตุ
ยาแคปซลู (รพ.) ยาลกู กลอน (รพ.)
สตู รตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
1. พริกไทยลอ่ น หนัก 50 กรัม
2. ดอกดปี ลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ท้ ั งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าวา่ นน้ำ
หัวแห้วหมู ผิวมะกรดู ลูกพิลังกาสา หนักสิง่ ละ 5 กรัม
คำแนะนำ
ปลูกไฟธาตใุ ห้บริบรู ณ์ ปรับระบบการยอ่ ยอาหารให้ดขี ้ ึ น
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ ั งครรภ์ และผ้ ทู มี่ ีไข้
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
ื่
ั บน้ มี ีพริกไทยในปริมาณสงู
เนองจากตำร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
แสบร้อนยอดอก
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2. ยาพัฒนาจากสมุนไพร
2.1 ยารักษากลมุ่ อาการของระบบทางเดินอาหาร
2.1.1 กลมุ่ ยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
1. ยาขมิ้นชัน
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการแนนจ
่ ุกเสยี ด ท้องอดื ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 คร้ ั ง หลังอาหารและกอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผ้ ทู ท่ี อ่ น้ำดอี ดุ ตัน หรอื ผ้ ทู ไ่ี วตอ่ ยาน้ ี
คำเตอื น
ิ ่ ุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดแู ลของแพทย์
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคนวในถ
- ควรระวังการใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดแู ลของแพทย์
ื่
ั งไมม่ ีข้อมลู ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ควรระวังการใช้ในเด็ก เนองจากย
- ควรระวังการใช้รว่ มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาทกี่ ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome
ื่
P450 (CYP) เนองจากสาร
curcumin ยับย้ ั ง CYP3A4, CYP1A2 แตก่ ระต้ นเอนไซม
ุ
์
CYP2A6
- ควรระวังการใช้รว่ มกับ ยารักษาโรคมะเร็งบางชนดิ เชน่ doxorubicin,
่ื
chlormethine, cyclophosphamide และcamptothecin เนองจาก
curcumin
อาจมีผลต้านฤทธ์ ยิ าดังกลา่ ว
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อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
2. ยาขิง
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนนจ
่ ุกเสยี ด
2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรอื
3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผา่ ตัด
ขนาดและวิธใี ช้
- บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนนจ
่ ุกเสยี ด รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม
- ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรอื รับประทานวันละ
1 – 2 กรัม กอ่ นเดินทาง 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรอื เมื่อมีอาการ
- ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด รับประทานคร้ ั งละ 1 กรัม
ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้รว่ มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
ิ ่ ุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดแู ลของแพทย์
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคนวในถ
- ไมแ่ นะนำให้รับประทานในเด็กอายุตำ่ กวา่ 6 ขวบ
อาการไม่พึงประสงค์
อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคอื งบริเวณปากและคอ
2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
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2.1.2 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องผูก
1. ยาชุมเหด็ เทศ
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 3 – 6 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
วันละ 1 คร้ ั ง ก่อนนอน
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 คร้ ั ง กอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
ผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีภาวะทางเดินอาหารอดุ ตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอื ปวดท้องโดยไมท่ ราบสาเหตุ
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุตำ่ กว่า 12 ปี หรอื ในผ้ ปู ว่ ย inﬂammatory bowel
disease
- การรับประทานยาในขนาดสงู อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
- ไมค่ วรใช้ติดตอ่ กันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซึ่งสง่ ผลให้มีการสญู เสยี น้ำและเกลือแรม่ ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และทำให้ลำไส้ใหญช่ ิ นตอ่ ยา ถ้าไมใ่ ช้ยาจะไมถ่ า่ ย
- ควรระวังการใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
่ื
อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนองจากการบ
บี ตัวของลำไส้ใหญ่
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2. ยามะขามแขก
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร กอ่ นนอน
ชนดิ แคปซลู
รับประทานคร้ ั งละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม กอ่ นนอน

ข้อห้ามใช้
ผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีภาวะทางเดินอาหารอดุ ตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอื ปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายตุ ำ่ กวา่ 12 ปี หรอื ในผ้ ปู ว่ ย inﬂammatory bowel
disease
- การรับประทานยาในขนาดสงู อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
- ไม่ควรใช้ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซึ่งสง่ ผลให้มีการสญู เสยี น้ำและเกลือแรม่ ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และการใช้ติดตอ่ กันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ลำไส้ใหญช่ ิ นตอ่ ยา ถ้าไมใ่ ช้ยาจะไมถ่ า่ ย
- ควรระวังการใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ปวดมวนท้อง ผ่นื คัน
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2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสยี
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2.1.3 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการท้องเสยี
1. ยากล้วย
ยาผง (รพ.)
คำแนะนำ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสยี ชนดิ ทไี่ ม่เกิดจากการติดเช้ ือ เช่น
อจุ จาระไม่เป็นมูก หรอื มีเลือดปน
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
- ไมค่ วรใช้ในคนทที่ ้ องผกู
- การรับประทานติดตอ่ กันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอดื ได้
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ท้องอดื
2. ยาฟ้าทะลายโจร
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องเสยี ชนดิ ทไี่ ม่เกิดจากการติดเช้ ือ เช่น อจุ จาระไม่เป็นมูก
หรอื มีเลือดปน
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 คร้ ั ง หลังอาหารและกอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผ้ ทู มี่ ีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
ื่
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร เนองจากอาจทำให
้ เกิดทารกวิรปู ได้
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คำเตอื น
- หากใช้ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรอื ออ่ นแรง
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดตอ่ กัน 3 วัน แล้วไมห่ าย หรอื
มีอาการรนุ แรงข้ ึ นระหวา่ งใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
- ควรระวังการใช้รว่ มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธ์ ิกันได้
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาทกี่ ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome
ื่
P450 (CYP) เนองจากฟ
้ าทะลายโจรมีฤทธ์ ิยับย้ ั งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ
CYP3A4
อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้
เบอื่ อาหาร วิงเวียนศรี ษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้
2.1.4 กลมุ่ ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
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2.1.4 กลมุ่ ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร
1. ยากล้วย
ยาผง (รพ.)
2.1.5 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการคล่นื ไส้ อาเจียน
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2.1.5 กลมุ่ ยาบรรเทาอาการคล่นื ไส้ อาเจียน
1. ยาขิง
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)
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2.2 ยารักษากลมุ่ อาการของระบบทางเดินหายใจ
1. ยาฟ้าทะลายโจร
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการเจ็บคอ
2. บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เชน่ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเน้ อื
ขนาดและวิธใี ช้
บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานคร้ ั งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 คร้ ั ง
หลังอาหารและกอ่ นนอน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผ้ ทู ม่ี ีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
ื่
- ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์และให้นมบตุ ร เนองจากอาจทำให
้ เกิดทารกวิรปู ได้
- ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณตี า่ ง ๆ ตอ่ ไปน้ ี
ิดเช้ ือ Streptococcus group A
ื่
- ในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีอาการเจ็บคอเนองจากต
ิดเช้ ือ Streptococcus group
ื่
- ในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนองจากเคยต
- ในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีประวัติเป็นโรคหัวใจรหู ์มาติค
่ื
ีการติดเช้ อแบคท
ื
- ในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีอาการเจ็บคอเนองจากม
เี รยี และมีอาการรนุ แรง เชน่
มีตมุ่ หนองในคอ มีไข้สงู และหนาวสัน่
คำเตอื น
- หากใช้ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรอื ออ่ นแรง
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดตอ่ กัน 3 วัน แล้วไมห่ าย หรอื มีอาการรนุ แรงข้ ึ นระหวา่ งใช้ยา
ควรหยดุ ใช้และพบแพทย์
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- ควรระวังการใช้รว่ มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธ์ ิกันได้
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาทกี่ ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450
ื่
(CYP) เนองจากฟ
้ าทะลายโจรมีฤทธ์ ิยับย้ ั งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4
อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบอื่ อาหาร
วิงเวียนศรี ษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้
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2.3 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบผิวหนัง
1. ยาทงิ เจอร์ทองพันชั่ง
ยาทิงเจอร์ (รพ.)
คำแนะนำ
ทาแก้กลากเกล้ ือน โรคผิวหนังทเี่ กิดจากเช้ ือรา น้ำกัดเท้า
ขนาดและวิธใี ช้
ื่ กี อยา่ งน้อย 2
ทาบริเวณทมี่ ีอาการ วันละ 2 คร้ ั ง เช้า – เย็น ทาจนกวา่ จะหาย และใช้ตอ่ เนองอ
สัปดาห์
ข้อห้ามใช้
ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น ห้ามทาบริเวณผิวหนังทมี่ ีบาดแผลหรอื มีแผลเปิด
2. ยาทงิ เจอร์พลู
ยาทิงเจอร์ (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ตอ่ ย
ขนาดและวิธใี ช้
ทาบริเวณทมี่ ีอาการ วันละ 2 คร้ ั ง เช้า – เย็น
ข้อห้ามใช้
ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น ห้ามทาบริเวณผิวหนังทมี่ ีบาดแผลหรอื มีแผลเปิด
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
เม่อื ทาติดตอ่ กันเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังเป็นสดี ำ แตเ่ ม่อื หยุดยาแล้วอาการจะหายไป
3. ยาบัวบก
ยาครมี ยาครมี (รพ.)
คำแนะนำ
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คำแนะนำ
ใช้สมานแผล
ขนาดและวิธใี ช้
ื อ่ นทายา ใช้ทาบริเวณทเ่ี ป็นแผลวันละ 1 - 3 คร้ ั ง หรอื
ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆา่ เช้ อก
ตามแพทย์สัง่
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทแ่ี พ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เชน่ ย่หี รา่ ผักชี
- ห้ามใช้ในผ้ ทู มี่ ีประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง
- ห้ามใช้ในแผลเปิด
คำเตอื น
ควรหลีกเล่ยี งการใช้ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
มีรายงานวา่ การทาสารสกัดใบบัวบกชนดิ ข้ ผี ้ ึ งหรอื ผง อาจทำให้เกิดผ่นื แพ้สัมผัสได้
4. ยาเปลือกมังคดุ
ยาน้ำใส (รพ.)
คำแนะนำ
ื ัง
ใช้ภายนอกสำหรับทาแผลสดและแผลเร้ อร
ขนาดและวิธใี ช้
ทาบริเวณทม่ี ีอาการ วันละ 2 คร้ ั ง เช้า – เย็น
ข้อห้ามใช้
ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น
5. ยาพญายอ
ยาครมี ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก)
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ยาครมี ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก)
(รพ.) ยาข้ ผี ้ ึ ง (รพ.) ยาทิงเจอร์ (รพ.)
คำแนะนำ
1. ยาครมี บรรเทาอาการของ เริมและงูสวัด
2. สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer)
แผลจากการฉายรังสแี ละเคมีบำบัด
3. โลชัน บรรเทาอาการ ผดผื่นคัน ลมพิษ ตมุ่ คัน
4. ยาข้ ผี ้ ึ ง บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดตอ่ ย
5. ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริม และงสู วัด
ขนาดและวิธใี ช้
ทาบริเวณทมี่ ีอาการ วันละ 5 คร้ ั ง
6. ยาวา่ นหางจระเข้
ยาเจล ยาโลชันเตรยี มสด (รพ.)
คำแนะนำ
รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (burn)
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ เจล
ทาบริเวณผิวหนังทถี่ ูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 คร้ ั ง
ชนดิ โลชันเตรยี มสด
ทาบริเวณผิวหนังทถ่ี ูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 คร้ ั ง
คำเตอื น
ไม่ควรใช้ในผ้ ทู มี่ ีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรอื ผลิตภัณฑ์ทผี่ สมว่านหางจระเข้
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
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อาการไมพ่ ึ งประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรอื ผื่นแพ้สัมผัสได้
หากมีอาการดังกลา่ วให้หยดุ ใช้ยาข้อมลู เพิ่มเติม ยาโลชันเตรยี มสด มีอายกุ ารเก็บ 7 วัน
เก็บยาไว้ในต้ เย
ู ็ น (อณ
ุ หภมู ิ 2-8 องศาเซลเซียส)
7. ยาเมล็ดน้อยหนา่
ยาครมี
คำแนะนำ
กำจัดเหา
ขนาดและวิธใี ช้
ชโลมครมี 20 - 30 กรัม ทผี่ ม ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ ั ง ติดตอ่ กัน 3
สัปดาห์
ข้อห้ามใช้
ควรระวังอยา่ ให้ครมี เข้าตา และอยา่ ใช้บริเวณทมี่ ีแผลหรอื แผลถลอก
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรอื ผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกลา่ ว ให้หยดุ ใช้ยา
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ื
2.4 ยารักษากลมุ่ อาการทางกล้ามเน้ อและกระด
กู
2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน
1. ยาเถาวัลย์เปรยี ง
ยาแคปซูล (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ อื ลดการอักเสบของกล้ามเน้ อื
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ ั งครรภ์
คำเตอื น
ื่
ิก
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคแผลเปอยเพปต
ื่
ั ลย์เปรยี งออกฤทธ์ คิ ล้ายยาแก้ปวดกลมุ่ ยาต้านการอักเสบทไี่ มใ่ ชส่ เตยี รอ
เนองจากเถาว
ยด์ (Nonsteroidal Anti-Inﬂammatory Drugs: NSAIDs)
- อาจทำให้เกิดการระคายเคอื งระบบทางเดินอาหาร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ปวดท้อง ท้องผกู ปัสสาวะบอ่ ย คอแห้ง ใจสัน่
2. ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรยี ง
ยาแคปซลู
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดหลังสว่ นล่าง (low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่าเสอื่ ม
(Knee Osteoarthritis)
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ ั ง หลังอาหารทันที
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับหญิงต้ ั งครรภ์
คำเตอื น
ื่
ิก
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคแผลเปอยเพปต
่ื
ั ลย์เปรยี งออกฤทธ์ คิ ล้ายยาแก้ปวดกลมุ่ ยาต้านการอักเสบทไ่ี มใ่ ชส่ เตยี รอ
เนองจากเถาว
ยด์ (Nonsteroidal Anti-Inﬂammatory Drugs: NSAIDs)
- อาจทำให้เกิดการระคายเคอื งระบบทางเดินอาหาร
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
เวียนศรี ษะ ปวดศรี ษะ อจุ จาระเหลว
2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
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2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
1. ยาพรกิ
ยาเจล ยาครมี (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาข้ ผี ้ ึ ง (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเน้ อื (musculoskeletal pain)
ขนาดและวิธใี ช้
ทาบริเวณทปี่ วด 3 - 4 คร้ ั ง ตอ่ วัน
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้ capsaicin
- ห้ามสัมผัสบริเวณตา
- ระวังอยา่ ทาเจลบริเวณผิวทบี่ อบบางหรอื บริเวณผิวหนังทแี่ ตก
ื่
เนองจากทำให
้ เกิดอาการระคายเคอื ง
คำเตอื น
- การใช้รว่ มกับยารักษาโรคหัวใจ กลมุ่ angiotensin-converting enzyme inhibitor
(ACE inhibitor) อาจทำให้เกิดอาการไอเพิ่มข้ ึ น
ิ่
- อาจเพิ่มการดดู ซึมของยาโรคหอบหดื คอื theophylline ชนดิ ออกฤทธ์ ิเนนนาน
- ควรระวังเมื่อใช้เจลพริกรว่ มกับยากลุ่มตอ่ ไปน้ ี
• Angiotensin converting enzyme inhibitors
• Anticoagulants
• Antiplatelet agents
• Barbiturates
• Low molecular weight heparins
87

• Low molecular weight heparins
• Theophylline
• Thrombolytic agents
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ผิวหนังแดง ปวด และแสบร้อน
2. ยาไพล
ยาครมี
คำแนะนำ
บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก
ขนาดและวิธใี ช้
ทาและถเู บา ๆ บริเวณทมี่ ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น
- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทมี่ ีบาดแผลหรอื มีแผลเปิด
3. ยาน้ำมันไพล
ยาน้ำมัน (รพ.)
คำแนะนำ
บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก
ขนาดและวิธใี ช้
ทาและถูเบา ๆ บริเวณทมี่ ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน้ อื เยื่อออ่ น
ห้ามทาบริเวณผิวหนังทมี่ ีบาดแผลหรอื มีแผลเปิด
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2.5 ยารักษากลมุ่ อาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ
1. ยากระเจ๊ ียบแดง
ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทาน คร้ ั งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทม่ี ีการทำงานของไตบกพรอ่ ง
คำเตอื น
ื่
ีฤทธ์ ิเป็นยาระบาย
กระเจ๊ ียบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสยี ได้ เนองจากม
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
2. ยาหญ้าหนวดแมว
ยาชง ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
ิ่
็ก
ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนวขนาดเล
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดมื่ วันละ 2 - 3 คร้ ั ง
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทมี่ ีการทำงานของหัวใจและ/หรอื ไตบกพรอ่ ง
คำเตอื น
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คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทตี่ ้ องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม เชน่ ผ้ ทู เี่ ป็นโรคหัวใจ
ื่
เนองจากยาหญ
้ าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสงู
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนดิ รับประทาน (Oral hypoglycemic agents)
หรอื รว่ มกับการฉดี อินสลุ ิ น เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธ์ ิกันได้
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2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน
1. ยาบัวบก
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง(รพ.)
คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช้ำใน
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 2 - 4 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
หลังอาหาร
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผ้ ปู ว่ ยทแี่ พ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
คำเตอื น
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดขี ้ ึ นควรปรึกษาแพทย์
- หลีกเล่ยี งการใช้ติดตอ่ กันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษตอ่ ตับได้ในผ้ ปู ว่ ยบางราย
- ควระวังการใช้รว่ มกับยาทม่ี ีผลตอ่ ตับ ยาขับปัสสาวะ และยาทม่ี ีผลข้างเคยี งทำให้ งว่ งนอน
เพราะอาจเสริมฤทธ์ กิ ั นได้
- บัวบกอาจเพิ่มระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด
และทำให้ประสิทธิผลของยาลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
- ควรระวังการใช้รว่ มกับยาทมี่ ีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrom P450 (CYP)
ื่
ั วบกมีฤทธ์ ิยับย้ ั งเอนไซม์ CYP2C9 และ CYP2C19
เนองจากบ
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อาการไมพ่ ึ งประสงค์
งว่ งนอน คล่นื ไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอดื และปัสสาวะบอ่ ย
ี
2. ยามะระข้ นก
ยาแคปซูล ยาชง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 1 – 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
กอ่ นอาหาร
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กหรอื ในหญิงให้นมบตุ ร
ื่
ีรายงานว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักในเด็กได้
เนองจากม
คำเตอื น
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
- ควรระวังการใช้ รว่ มกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนดิ รับประทาน (Oral Hypoglycemic
Agents) อน่ื ๆ หรอื รว่ มกับการฉดี อินสลุ ิ น เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธ์ ิกันได้
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานวา่ ทำให้การเกิดตับอักเสบได้
อาการไม่พึงประสงค์
คล่นื ไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน
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คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน
ท้องอดื ปวดศรี ษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ
alkaline phosphatase ในเลือดได้
3. ยารางจืด
ยาแคปซลู (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน
ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง ก่อนอาหาร
หรอื เมื่อมีอาการ
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
่ื
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู ส่ี งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออก เนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไมด่ ขี ้ ึ น ควรปรึกษาแพทย์
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่
ื่
ืด
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทตี่ ้ องใช้ยาอนื่ อยา่ งตอ่ เนองเพราะยารางจ
อาจเรง่ การขับยาเหลา่ น้ นั ออกจากรา่ งกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
4. ยาหญ้าปักกิ่ง
ยาแคปซลู (รพ.) ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสยี
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ขนาดและวิธใี ช้
ชนดิ ชง
รับประทานคร้ ั งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
ก่อนอาหาร
ชนดิ แคปซูล
รับประทานคร้ ั งละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ ั ง กอ่ นอาหาร
คำเตอื น
ื่
ั งอาการของไข้เลือดออก
- ไมแ่ นะนำให้ใช้ในผ้ ทู สี่ งสัยวา่ เป็นไข้เลือดออกเนองจากอาจบดบ
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไมด่ ขี ้ ึ นควรปรึกษาแพทย์

95

2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา
1. ยารางจืด
ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
ถอนพิษเบอื่ เมา
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ ั ง
กอ่ นอาหาร หรอื เมื่อมีอาการ
คำเตอื น
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่
ื่
ืด
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยทตี่ ้ องใช้ยาอนื่ อยา่ งตอ่ เนองเพราะยารางจ
อาจเรง่ การขับยาเหลา่ น้ นั ออกจากรา่ งกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
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2.8 ยาลดความอยากบหุ ร ี่
1. ยาหญ้าดอกขาว
ยาชง (รพ.)
คำแนะนำ
ลดความอยากบหุ รี่
ขนาดและวิธใี ช้
รับประทานคร้ ั งละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร หลังอาหาร วันละ 3 - 4
คร้ ั ง
คำเตอื น
ื่
- ควรระวังการใช้ในผ้ ปู ว่ ยโรคหัวใจ และโรคไต เนองจากยาหญ
้ าดอกขาวมีโพแทสเซียมสงู
อาการไมพ่ ึ งประสงค์
ปากแห้ง คอแห้ง
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