กลุ่มอาการรักษา
1. ยาแก้ปวดท้อง
ท้องอืด ท้องขึ้น
ท้องเฟ้ อ

ลําดับ
1

รายการ
ยาเม็ดลดกรด
อะลูมินา-แมกนีเซีย

รายการยาสามัญประจําบ้ านแผนปัจจุบัน 52 รายการ (ปรับปรุ งล่าสุ ดตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง ยาสามัญประจําบ้ านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐)
สู ตรตํารับ
สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ บรรเทาอาการจุก เคี้ยวยาก่อนกลืน
รับประทานก่อน
Aluminium Hydroxide 200-600 mg.
เสี ยด ท้องขึ้น
อาหาร 1/2
Magnesium Hydroxide 200-400 mg.
ท้องเฟ้ อ และ
ชัว่ โมง หรื อหลัง
ปวดท้อง
อาหาร 1 ชัว่ โมง
เนื่องจากมีกรด
มาก ในกระเพาะ หรื อเมื่อมีอาการ
อาหารหรื อแผล ผูใ้ หญ่
ในกระเพาะ
รับประทานครั้ง
อาหารและลําไส้ ละ 1-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้ง
ละ 1-2 เม็ด

คําเตือน
การเก็บรักษา
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่ เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เป็ นโรคหัวใจ
เซลเซียส
หรื อโรคไต
2) ไม่ควร
รับประทานเป็ น
เวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่ สําหรับ
ตํารับที่มี Low
Sodium คือ มีผล
วิเคราะห์ที่แสดง
ว่ามีปริ มาณของ
Sodium ในขนาด
รับประทานต่อ
วันไม่เกิน 5 mEq
(115 mg.) ให้แจ้ง
คําเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่
เป็ นโรคไต
2) ไม่ควร
รับประทานเป็ น
เวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื อ
อลูมิเนียมละ 4 และ
10 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
2

รายการ
ยานํ้าลดกรด
อะลูมินา-แมกนีเซีย

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ
คือ
Aluminium Hydroxide 165-650 mg.
Magnesium Hydroxide 103-500 mg.

สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุก
เสี ยด ท้องขึ้น
ท้องเฟ้ อ และ
ปวดท้อง
เนื่องจากมีกรด
มาก ในกระเพาะ
อาหารหรื อแผล
ในกระเพาะ
อาหารและลําไส้

ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อน
อาหาร 1/2 ชัว่ โมง
หรื อหลังอาหาร 1
ชัว่ โมง หรื อเมื่อมี
อาการ
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1-4 ช้อนชา
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1-2 ช้อนชา
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2-1 ช้อนชา

คําเตือน
การเก็บรักษา
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
โรคหัวใจหรื อโรคไต กว่า 40 องศา
2) ไม่ควรรับประทาน เซลเซียส
เป็ นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่ สําหรับ
ตํารับที่มี Low Sodium
คือ มีผลวิเคราะห์ที่
แสดงว่ามีปริ มาณของ
Sodium ในขนาด
รับประทานต่อวันไม่
เกิน 5 mEq (115 mg.)
ให้แจ้งคําเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น
โรคไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 240
มิลลิลิตร และ
450 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
ยาเม็ดแก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้ อโซดามินท์

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Bicarbonate 300 mg.
Peppermint Oil 0.003 ml.

สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุก
เสี ยด ลดอาการ
ระคายเคือง
เนื่องจากมีกรด
มากในกระเพาะ
อาหาร

ยาขับลม

ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา
สําคัญ คือ
Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.
Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.
Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.

บรรเทาอาการ
ท้องขึ้น ท้องอืด
ท้องเฟ้ อ และขับ
ลมในกระเพาะ
อาหาร

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานหลัง
อาหาร 1 ชัว่ โมง
หรื อเมื่อมีอาการ
ผูใ้ หญ่รับประทาน
ครั้งละ 3-6 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1-3 เม็ด
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานวันละ
3-4 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1 หรื อ 2
ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2 หรื อ 1 ช้อน
โต๊ะ

คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น
โรคไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส

ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสม เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
อยู่ …..% ควรใช้ดว้ ย กว่า 40 องศา
เซลเซียส และ
ความระมัดระวัง
ป้ องกัน ไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
4 และ 10 เม็ด

ขวดละ 180
มิลลิลิตร 240
มิลลิลิตร และ
450 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
สู ตรตํารับ
ยาแก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้ อ ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา
ยาธาตุ
สําคัญ คือ
นํ้าแดง
Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g.
Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.
และ/หรื อ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่
Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml.
Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.
Compound Tinospora Tincture 0.50 ml.
Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.
Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml.
Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml.
Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml.
และ/หรื อ volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณ
ทางยาได้แก่
Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml.
Peppermint Oil 0.03-0.20 ml.
Menthol 0.05-0.30 ml.
Concentrated Dill Water 0.10 ml.
Camphor 19.00 mg.

สรรพคุณ
บรรเทาอาการ
ปวดท้อง
เนื่องจากจุกเสี ยด
ท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ

ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อน
อาหารวันละ 3 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1 หรื อ 2
ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2 หรื อ 1 ช้อน
โต๊ะ

คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น
โรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่
3) ยานี้มีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ …..% ควรใช้
ด้วยความระมัดระวัง

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส และ
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 180
มิลลิลิตร 240
มิลลิลิตร และ
450 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
ยานํ้าแก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้ อ โซเดียม
ไบคาร์บอเนต

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ
คือSodium Bicarbonate 50 mg.
โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็ น
ส่ วนผสม

สรรพคุณ
บรรเทาอาการ
ท้องอืด ท้องขึ้น
ท้องเฟ้ อ
เนื่องจากมีกรด
มากในกระเพาะ
อาหาร

7

ยาทาแก้ทอ้ งอืด
ท้องเฟ้ อ ทิงเจอร์
มหาหิงคุ์

ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Asafetida 20 % w/v

บรรเทาอาการ
ท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ
ปวดท้องในเด็ก

ขนาดและวิธีใช้
ใช้ป้อนให้ทารก
และเด็กหลังอาหาร
หรื อเมื่อมีอาการ
ไม่ควรให้เกินวัน
ละ 6 ครั้ง
เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้ง
ละ 2-3 ช้อนชา
เด็กอายุ 6-12 เดือน
ครั้งละ 2 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-6 เดือน
ครั้งละ 1 ช้อนชา
ทารกแรกเกิด-1
เดือน ไม่ควรใช้
ทาบางๆ ที่หน้า
ท้อง วันละ 2-3 ครั้ง

คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น
โรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นเวลานานกว่า 2
สัปดาห์ นอกจาก
แพทย์สงั่

การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส และ
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60
มิลลิลิตร

ห้ามรับประทาน

เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส และ
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขวดละ 15
มิลลิลิตร 30
มิลลิลิตร และ
60 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา
2. ยาแก้ทอ้ งเสี ย

ลําดับ
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รายการ
ยาแก้ทอ้ งเสี ย
ผงนํ้าตาลเกลือแร่

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Chloride 0.875 g.
Sodium Bicarbonate 0.625 g.
Potassium Chloride 0.375 g.
Glucose - Anhydrous 5.000 g.
หรื อในสูตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ
คือ
Sodium Chloride 0.875 g.
Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g..
Potassium Chloride 0.375 g.
Glucose Anhydrous 5.000 g.

สรรพคุณ
ทดแทนการเสี ย
นํ้าในรายที่มี
อาการท้องร่ วง
หรื อในรายที่มี
อาเจียนมากๆ
และป้ องกัน
การช็อคเนื่องจาก
การที่ร่างกายขาด
นํ้า

ขนาดและวิธีใช้
เทผงยาทั้งซอง
ละลายในนํ้าสะอาด
เช่น นํ้าต้มสุ กที่เย็น
แล้ว ประมาณ 250
มิลลิลิตร (1 แก้ว)
ให้ดื่มมากๆ เมื่อ
เริ่ มมีอาการ
ท้องร่ วง ถ้าถ่าย
บ่อยให้ดื่มบ่อยครั้ง
ขึ้น ถ้าอาเจียนด้วย
ให้ดื่มทีละน้อยแต่
บ่อยครั้ง
เด็กอายุมากกว่า 2
ปี -ผูใ้ หญ่ ให้ดื่ม
สารละลายเกลือแร่
ประมาณ 1 แก้ว
(250 มิลลิลิตร) ต่อ
การถ่ายอุจจาระ 1
ครั้ง หรื อตามความ
กระหายของผูป้ ่ วย

คําเตือน
1) ผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจ
หรื อโรคไต ควร
ปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้
2) ถ้าผูป้ ่ วยยังมีอาการ
อาเจียนมาก เหงื่อออก
มาก ตัวเย็น ความรู ้สึก
เปลี่ยนแปลงไป หรื อ
หมดสติ ควรนําผูป้ ่ วย
ส่งโรงพยาบาลโดย
ด่วน

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
1) เก็บในที่แห้ง 1 ซองสําหรับ
ผสมนํ้า 250
และป้ องกัน
ไม่ให้ถกู แสงแดด มิลลิลิตร
2) ยาที่ละลายนํ้า
แล้วเกิน 24
ชัว่ โมง ไม่ควรใช้

กลุ่มอาการรักษา

3. ยาระบาย

ลําดับ

รายการ

สู ตรตํารับ

9

ยาระบายกลีเซอรี น
ชนิดเหน็บทวาร
สําหรับเด็ก

ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycerin 91 % w/w

10

ยาระบายกลีเซอรี น
ชนิดเหน็บทวาร
สําหรับผูใ้ หญ่

ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycerin 91 % w/w

11

ยาระบาย
แมกนีเซี ย

ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา
สําคัญ คือMagnesium Hydroxide 1.2 g.

สรรพคุณ

ขนาดและวิธีใช้
เด็กอ่อน-เด็กอายุ
2 ปี ให้ดื่มทีละน้อย
สลับกับนํ้าเปล่า
ประมาณวันละ 3
ซองหรื อมากพอที่
คนไข้ตอ้ งการและ
ดื่มต่อไปจนกว่า
อาการจะดีข้ ึน
สําหรับบรรเทา ใช้เหน็บทวารหนัก
อาการท้องผูก ใช้ ครั้งละ 1 แท่ง เมื่อ
เหน็บทวารหนัก ต้องการ ควรรอไว้
เพือ่ ช่วยการ
15 นาที เพื่อให้ตวั
ยาละลาย
ขับถ่าย
สําหรับบรรเทา ใช้เหน็บทวารหนัก
อาการท้องผูก ใช้ ครั้งละ 1 แท่ง เมื่อ
เหน็บทวารหนัก ต้องการ ควรรอไว้
15 นาที เพื่อให้ตวั
เพือ่ ช่วยการ
ยาละลาย
ขับถ่าย
ยาระบาย
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อน
นอนหรื อตื่นนอน
เช้า
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 2-3 ช้อน
โต๊ะ (30-45
มิลลิลิตร)

คําเตือน

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

ไม่ควรใช้เป็ นประจํา

เก็บในตูเ้ ย็น และ แท่งละ 1.5 กรัม
ป้ องกันไม่ให้ถูก บรรจุแผง
แสงแดด

ไม่ควรใช้เป็ นประจํา

เก็บในตูเ้ ย็น และ แท่งละ 2.55 กรัม
ป้ องกันไม่ให้ถูก บรรจุแผง
แสงแดด

1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ เก็บที่อุณหภูมิ
ปวดท้อง หรื อคลื่นไส้ ระหว่าง 15-30
อาเจียน
องศาเซลเซียส
2) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นประจํา

ขวดละ 60
มิลลิลิตร และ120
มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ

รายการ
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ยาระบาย
มะขามแขก
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ยาระบาย
โซเดียม คลอไรด์
ชนิดสวนทวาร

สู ตรตํารับ

สรรพคุณ

ขนาดและวิธีใช้
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1-2 ช้อนโต๊ะ (1530 มิลลิลิตร)
เด็ก 1-6 ปี
รับประทานครั้งละ
1-3 ช้อนชา ( 5-15
มิลลิลิตร)
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ ยาระบาย
รับประทานก่อน
ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว
นอนหรื อตื่นนอน
ซึ่งมีปริ มาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B
เช้า
7.5 mg.
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 3-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1-2 เม็ด
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
สําหรับบรรเทา สวนเข้าทางทวาร
Sodium Chloride 15 % w/v
อาการท้องผูก ใช้ หนัก แล้วกลั้นไว้
สวนทวารให้ถ่าย จนทนไว้ไหวจึงเข้า
อุจจาระ
ส้วม
ผูใ้ หญ่ ใช้ครั้งละ
20-40 มิลลิลิตร
เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้ง
ละ 10-20 มิลลิลิตร
เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้ง
ละ 5-10 มิลลิลิตร

คําเตือน

1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการ
ปวดท้องหรื อคลื่นไส้
อาเจียน
2) หญิงมีครรภ์หรื อให้
นมบุตรควรปรึ กษา
แพทย์ก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรรับประทาน
เป็ นประจํา
ไม่ควรใช้เป็ นประจํา

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

เก็บในที่แห้ง
และอุณหภูมิต่าํ
กว่า 30 องศา
เซลเซียส

แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
4 และ10 เม็ด

เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส

หลอดพลาสติก
10 มิลลิลิตร และ
20 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา
4. ยาถ่ายพยาธิ
ลําไส้

ลําดับ
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รายการ
สู ตรตํารับ
ยาถ่ายพยาธิตวั กลม มี ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
เบนดาโซล
Mebendazole 100 mg.

สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
ถ่ายพยาธิเส้นด้าย เคี้ยวยาให้ละเอียด
ตัวกลม
ก่อนกลืน
สําหรับพยาธิ
เส้นด้ายและพยาธิ
เข็มหมุด ทั้งเด็กอายุ
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
และผูใ้ หญ่
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด หลังอาหาร
เย็นเพียงครั้งเดียว
สําหรับพยาธิตวั
กลมอื่นๆ ได้แก่
พยาธิปากขอ พยาธิ
ไส้เดือน และพยาธิ
แส้มา้ ทั้งเด็กอายุ
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
และผูใ้ หญ่
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
หลังอาหารเช้าและ
เย็นติดต่อกัน 3 วัน
และอาจ
รับประทานซํ้าอีก 1
เม็ด หลังจากการ
รักษาครั้งแรก 2
สัปดาห์ต่อมา

คําเตือน
การเก็บรักษา
1) ไม่ควรใช้ในหญิงมี ป้ องกันไม่ให้ถูก
ครรภ์ในระยะ 3 เดือน แสงแดด
แรก และผูท้ ี่เป็ นโรค
ตับ
2) ห้ามใช้ในเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 2 ปี

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
6 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา
5. ยาบรรเทาปวด
ลดไข้

ลําดับ
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รายการ
ยาเม็ดบรรเทาปวด
ลดไข้พาราเซตามอล
500 มก.

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol 500 mg.

สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทา
อาการปวด
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ยาเม็ดบรรเทาปวด
ลดไข้พาราเซตามอล
325 มก.

ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol 325 mg.

ลดไข้ บรรเทา
อาการปวด

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานหลัง
อาหารทันทีหรื อ
ขณะท้องไม่วา่ ง
แล้วดื่มนํ้าตา
มมากๆ
รับประทานทุกๆ 4
–6 ชัว่ โมงเมื่อมี
อาการ ไม่ควร
รับประทานเกินวัน
ละ 5 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2 เม็ด
รับประทานทุก 4
หรื อ 6 ชัว่ โมง เมื่อ
มีอาการ ไม่ควร
รับประทานเกินวัน
ละ 4 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1-2 เม็ด

คําเตือน
การเก็บรักษา
1) ห้ามใช้ในเด็กอายุ เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
ตํ่ากว่า 1 ปี และหญิงมี กว่า 40 องศา
ครรภ์ระยะใกล้คลอด เซลเซียส
2) ห้ามใช้สาํ หรับลด
ไข้ในผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรค
ไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส
และไข้เลือดออก
3) ห้ามใช้ในผูท้ ี่เป็ น
โรคแผลในระบบ
ทางเดินอาหารและ
โรคหอบหืด
4) ห้ามใช้สาํ หรับ
รักษาอาการปวดเมื่อย
เนื่องจากการทํางาน
หนัก

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
4 และ 10 เม็ด

1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
ที่ระบุไว้บนฉลาก
กว่า 40 องศา
หรื อเอกสารกํากับยา เซลเซียส
จะทําให้เป็ นพิษต่อ
ตับได้ และไม่ควรใช้
ยานี้ติดต่อกันเกิน 5
วัน

แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
4 และ 10 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ

รายการ

สู ตรตํารับ

สรรพคุณ

ขนาดและวิธีใช้

คําเตือน

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2-1 เม็ด
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ยานํ้าบรรเทาปวด ลด ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ ลดไข้ บรรเทา
ไข้พาราเซตามอล
คือParacetamol 120 mg.
อาการปวด
โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็ น
ส่ วนผสม

2) ผูท้ ี่เป็ นโรคตับ โรค
ไต ควรปรึ กษาแพทย์
หรื อ เภสัชกรก่อนใช้
ยานี้
3) ห้ามใช้สาํ หรับ
รักษาอาการปวดเมื่อย
เนื่องจากการทํางาน
หนัก
รับประทานทุก 4 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
หรื อ 6 ชัว่ โมง เมื่อ ที่แนะนํา จะทําให้เป็ น กว่า 40 องศา
มีอาการ ไม่ควร
พิษต่อตับได้ และไม่ เซลเซียส
รับประทานเกินวัน ควรใช้ยานี้ติดต่อกัน
ละ 5 ครั้ง
เกิน 5 วัน
- สําหรับขนาด
2) ผูท้ ี่เป็ นโรคตับ โรค
บรรจุขวดละ 60
ไต ควรปรึ กษาแพทย์
มิลลิลิตรพร้อม
หรื อเภสัชกรก่อนใช้
ช้อนชาให้แสดง
ยานี้
ขนาดรับประทาน
ดังนี้
เด็กอายุ 3-6 ปี
รับประทานครั้งละ
1-2 ช้อนชา (5-10
มิลลิลิตร)

ขวดสี ชา 30
มิลลิลิตรในกล่อง
กระดาษพร้อม
หลอดหยด (1.2
มิลลิลิตร) และ
ขวดสี ชา 60
มิลลิลิตรในกล่อง
กระดาษพร้อม
ช้อนชา

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ

รายการ

สู ตรตํารับ

สรรพคุณ

ขนาดและวิธีใช้
เด็กอายุ 1-3 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2-1 ช้อนชา (2.55 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 6 เดือน-1
ปี รับประทานครั้ง
ละ 1/2 ช้อนชา (2.5
มิลลิลิตร)
- สําหรับขนาด
บรรจุขวดละ 30
มิลลิลิตรพร้อม
หลอดหยดให้แสดง
ขนาดรับประทาน
ดังนี้
เด็กอายุ 4-5 เดือน
รับประทานครั้งละ
2 หลอดหยด (2.4
มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 2-3 เดือน
รับประทานครั้งละ
1/2 หลอดหยด (1.8
มิลลิลิตร)
เด็กแรกเกิด –1
เดือน รับประทาน
ครั้งละ 1 หลอด
หยด (1.2 มิลลิลิตร)

คําเตือน

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
พลาสเตอร์บรรเทา
ปวด

สู ตรตํารับ
สรรพคุณ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile ใช้บรรเทาอาการ
Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ Herbal
ปวดกล้ามเนื้อ
Extract และ/หรื อ Herbal Substance หนึ่งหรื อ
หลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Borneol 0.21-1.00 %w/w
Camphor 1.00-2.80 %w/w.
Caoutchouc 30.00 %w/w
Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w
Eucalyptus Oil 0.50 %w/w
Menthol 0.30-6.49 %w/w
Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w
Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w
Thymol 0.14-0.50 %w/w
Capsaicin Extract 0.65 %w/w
Polybutene 12.00 %w/w
Capsicum Powder 11.00 %w/w
Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w
และ/หรื อ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/

ขนาดและวิธีใช้
เช็ดบริ เวณผิวหนัง
ที่จะปิ ดให้สะอาด
และแห้ง
ปิ ดพลาสเตอร์ตรง
บริ เวณที่มีอาการ
ปวด ควรเปลี่ยนวัน
ละ 1-2 ครั้ง

คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
อย่าใช้พลาสเตอร์น้ ีใน เก็บในที่เย็น และ 10 แผ่น
บริ เวณเยือ่ บุอ่อน ตา ป้ องกันไม่ให้ถูก
หรื อบริ เวณบาดแผล แสงแดด
เปิ ด

กลุ่มอาการรักษา
6. ยาแก้แพ้
ลดนํ้ามูก

ลําดับ
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รายการ
สู ตรตํารับ
(6.1) ยาเม็ดแก้แพ้ ลด ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
นํ้ามูก คลอร์เฟนิรา
Chlorpheniramine Maleate 2 mg.
มีน

(7.1) ยานํ้าแก้ไอขับ
เสมหะสําหรับเด็ก

ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ammonium Carbonate 0.02 g.
Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml.

สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
บรรเทาอาการแพ้ รับประทานทุก 4-6
เช่น ลมพิษ นํ้ามูก ชัว่ โมง เมื่อมีอาการ
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ไหล
ครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่
ควรรับประทาน
เกินวันละ 12 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด ไม่ควร
รับประทานเกินวัน
ละ 6 เม็ด
บรรเทาอาการไอ รับประทานวันละ
ขับเสมหะ
3-4 ครั้ง
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
2 ช้อนชา (10
มิลลิลิตร)
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครั้งละ
1 ช้อนชา ( 5
มิลลิลิตร)
เด็ก 1-3 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2 ช้อนชา (2.5
มิลลิลิตร

คําเตือน
การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
1) ไม่ควรใช้ยา
กว่า 40 องศา
ติดต่อกันนานเกิน 7
เซลเซียส
วัน
2) ยานี้อาจทําให้เกิด
อาการง่วงซึม จึงไม่
ควรขับขี่ยานยนต์หรื อ
ทํางานเกี่ยวกับเครื่ อง
จักรกล และหลีกเลี่ยง
เครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ผสม
เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส และ
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
6 เม็ด แผง
พลาสติกหรื อ
อลูมิเนียมละ 4
และ 10 เม็ด

ขวดละ 60
มิลลิลิตร และ
120 มิลลิลิตร

กลุ่มอาการรักษา
7. ยาแก้ไอ
ขับเสมหะ

ลําดับ
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8. ยาดมหรื อทา
แก้วิงเวียน หน้า
มืด คัดจมูก

22

รายการ
(7.2) ยาแก้ไอนํ้าดํา

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.
Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.
Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.

(8.1) ยาดมแก้วิงเวียน ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
เหล้าแอมโมเนียหอม Ammonium Carbonate 3.40 % W/V
Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V

สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
บรรเทาอาการไอ เขย่าขวดก่อนใช้
และช่วยขับ
รับประทานวันละ
เสมหะ
3-4 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1-2 ช้อนชา
(5-10 มิลลิลิตร)
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1/2 - 1 ช้อนชา
(2.5-5 มิลลิลิตร)
ใช้ชุบสําลีดม หรื อ
ดม บรรเทา
ใช้ทา
อาการวิงเวียน
หน้ามืด หรื อทา
ผิวหนัง บรรเทา
อาการเนื่องจาก
พิษแมลงกัดต่อย
หรื อถูกพืชมีพษิ

คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่ เก็บให้พน้ มือเด็ก ขวดละ 60
อายุต่าํ กว่า 6 ปี คนชรา และป้ องกัน
มิลลิลิตร
และหญิงมีครรภ์
ไม่ให้ถกู แสงแดด
2) ห้ามใช้ยานี้
ติดต่อกันนานเกิน 3
วัน
3) ยานี้มีแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ …..% ควรใช้
ด้วยความระมัดระวัง
ห้ามรับประทาน

ปิ ดฝาให้สนิท
ขวดละ 15
และป้ องกัน
มิลลิลิตร
ไม่ให้ถกู แสงแดด

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
สู ตรตํารับ
(8.2) ยาดมแก้วิงเวียน ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือVolatile
แก้คดั จมูก
Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ Herbal
Extract หนึ่งหรื อหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Menthol 0.07-77.90%w/v
Camphor 0.45-42.00%w/v
Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v
Anise Oil 0.68%v/v
Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v
Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v
Cassia Oil 0.50%w/v
Clove Oil 1.25 %v/v
Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v
Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v
Lavender Oil 4.69-8.00%v/v
Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v
Sage Oil 6.00%w/v ,Sassafras Oil 5.00%w/v
Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v
Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v
Myrrh Tincture 1.00%w/v
Ratanghia Tincture 0.40%v/v
Terpinol 3.33%v/v , Thymol 0.10%w/v
Camphor Spirit 3.00%v/v
Borneo Camphor 9.00%w/v
Bornyl Acetate 0.42%w/v
Linalyl Acetate 0.47%w/v
Phenyl Salicylate 0.60%w/v
Standard Chamomile Extract 10.00%w/v

สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
บรรเทาอาการคัด ใช้สูดดม หรื อทา
บางๆ ตามคอและ
จมูก หายใจไม่
ออก และบรรเทา หน้าอก
อาการวิงเวียน
ศีรษะ

คําเตือน
ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 14
ปิ ดฝาให้สนิท
มิลลิลิตร
และป้ องกัน
ไม่ให้ถกู แสงแดด สามารถทําในรู ป
ยาสูดดมหรื อยา
นํ้าสําหรับสูดดม

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
สู ตรตํารับ
(8.3) ยาทาระเหย
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile
บรรเทาอาการคัดจมูก Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรื อหลายชนิด
ชนิดขี้ผ้ งึ
ผสมกัน ได้แก่ Menthol 1.35-3.00%w/w
Camphor 3.00-9.00%w/w
Cajuput Oil 3.00%w/w
Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w
Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w
ยาเม็ดแก้เมารถ
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
เมาเรื อ
Dimenhydrinate 50 mg.
ไดเมนไฮดริ เนท

สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
คําเตือน
บรรเทาอาการคัด ทายาที่บริ เวณลําคอ ห้ามรับประทาน
จมูกและลด
หน้าอกและหลัง
อาการอัน
เนื่องจากหวัด

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 50 กรัม
ปิ ดฝาให้สนิท
และป้ องกัน
ไม่ให้ถกู แสงแดด

ใช้ป้องกันอาการ
เมารถ เมาเรื อ

เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส

แผงพลาสติก
หรื ออลูมิเนียมละ
2 เม็ด

เก็บในที่เย็น
อุณหภูมิระหว่าง
8-15 องศา
เซลเซียส และ
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขวดสี ชาละ 10
มิลลิลิตร

9. ยาแก้เมารถ
เมาเรื อ
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10. ยาสําหรับ
โรคตา

26

ยาหยอดตา
ซัลฟาเซตาไมด์

ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sulfacetamide Sodium 10 % w/v

รักษาอาการตา
แดง ตาอักเสบ
จากโรคติดเชื้อ

27

ยาล้างตา

ในสูตรตํารับประกอบด้วย
Sodium Chloride
ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสําหรับใช้กบั ยาตา
ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v
หรื อ Chlorhexidine (Gluconate หรื อ Acetate)
0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม
และปรับนํ้ายาให้เป็ น Isotonic กับนํ้าตา

ใช้ลา้ งตาเพื่อ
บรรเทาอาการ
แสบตา ระคาย
เคืองตา อัน
เนื่องมาจาก ผง
ควัน สิ่ งสกปรก
เข้าตา

ผูใ้ หญ่รับประทาน
ครั้งละ 1 เม็ด ก่อน
ออกเดินทางอย่าง
น้อย 30 นาที

ยานี้อาจทําให้เกิด
อาการง่วงซึม จึงไม่
ควรขับขี่ยานยนต์หรื อ
ทํางานเกี่ยวกับ
เครื่ องจักรกล และ
หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ผสม
ใช้หยอดตาครั้งละ ห้ามใช้เมื่อเปิ ดใช้แล้ว
1-2 หยด วันละ 3-4 เกิน 1 เดือนหรื อเมื่อยา
ครั้ง
เปลี่ยนสี ขุน่ หรื อมี
ตะกอน

ใช้ลา้ งตาวันละ 2-3 ห้ามรับประทาน
ครั้ง

ขวดละ 120
มิลลิลิตรพร้อม
ถ้วยล้างตา

กลุ่มอาการรักษา
11. ยาสําหรับ
โรคปากและคอ

ลําดับ
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รายการ
ยากวาดคอ

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับประกอบด้วย
Potassium Iodide 2.50 g.
Iodine 1.25 g.
Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.
Purified Water 2.50 ml.
Peppermint Oil 0.40 ml.
Glycerin to 100.00 ml.
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Gentian
Violet 1%w/v

สรรพคุณ
บรรเทาอาการ
อักเสบ และเจ็บ
ในลําคอ

ขนาดและวิธีใช้
เติมนํ้าสะอาด
เท่าตัวแล้วใช้กวาด
คอในผูใ้ หญ่

คําเตือน
ใช้สาํ หรับกวาดในคอ
เท่านั้น

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15
ปิ ดฝาให้สนิท
เก็บในที่เย็น และ มิลลิลิตร
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

รักษากระพุง้ แก้ม
และลิ้นเป็ นฝ้ า
ขาว
บรรเทาอาการ
ปวดฟัน

ใช้สาํ ลีชุบยาทาตาม
บริ เวณที่เป็ น วันละ
2-3 ครั้ง
ใช้ไม้เล็กๆ พันสําลี
ชุบยาอุดฟันตรงที่
เป็ นรู

ใช้สาํ หรับทาในปาก
เท่านั้น

เก็บที่อุณหภูมิต่าํ
กว่า 40 องศา
เซลเซียส
เก็บให้พน้ มือเด็ก
และป้ องกัน
ไม่ให้ถกู แสงแดด

29

ยารักษาลิ้นเป็ นฝ้ า
เยนเชี่ยนไวโอเลต

30

ยาแก้ปวดฟัน

ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Chlorobutanol 25g.
Clove Oil to 100 ml.
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ยาอมบรรเทาอาการ
ระคายคอ

ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile ทําให้ชุ่มคอ
Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ Herbal
บรรเทาอาการ
Extract และ/หรื อ Herbal Substance หนึ่งหรื อ
ระคายคอ
หลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Abietis Pine Oil
0.30%v/w
Anise Oil 0.25%w/w
Borneol 1.66-2.00%w/w
Cinnamon Oil 0.35%w/w
Creosote 0.20%v/w
Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w
Lemon Oil 0.30-0.52%v/w

ใช้อมให้ละลายช้าๆ
ครั้งละ 1-5 เม็ด

1) ระวังอย่าให้ถูก
บริ เวณอื่น
2) ถ้าอาการไม่ดีข้ ึน
ควรปรึ กษาทันต
แพทย์

ขวดละ 15
มิลลิลิตร และ 30
มิลลิลิตร
ขวดละ 8
มิลลิลิตร

เก็บในที่แห้งและ ไม่เกิน 100 เม็ด
เย็น
หรื อ ไม่เกิน 30
กรัม

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ

รายการ

ยาอมบรรเทาอาการ
ระคายคอ(ต่อ)
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ยาอมบรรเทาอาการ
เจ็บคอ

สู ตรตํารับ
Menthol 0.06-5.00%w/w
Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w
Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w
Licorice Extract 7.31-16.67%w/w
Tincture Capsicum 0.02%w/w
Amomum 1.00-4.00%w/w
Aniseed 2.00%w/w
Catechu 8.33-38.00%w/w
Cinnamon 2.00-10.00%w/w
Clove 0.67-4.00%w/w
Costus 0.67%w/w
Fennel 1.67-2.00%w/w
Ginger 2.00-8.00%w/w
Licorice 26.67-71.38%w/w ,Saffron 2.00%w/w
Saussurea 1.00 - 3.00%w/w
Silver Leaf 0.93%w/w
และ/หรื อ Honey 1.50-2.40%w/w
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.
2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.
และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg.

สรรพคุณ

บรรเทาอาการ
เจ็บคอ

ขนาดและวิธีใช้

ผูใ้ หญ่และเด็กอายุ
ตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป
อมครั้งละ 1 เม็ดให้
ละลายช้าๆในปาก
ทุก 2-3 ชัว่ โมง

คําเตือน

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

1) หากใช้ติดต่อกัน 2 เก็บยาในที่
วัน แล้วอาการไม่ดีข้ ึน อุณหภูมิไม่เกิน
30 oC
ควร ปรึ กษาแพทย์
หรื อเภสัชกร
2) หญิงมีครรภ์และ
หญิงให้นมบุตรควร
ปรึ กษาแพทย์หรื อ
เภสัชกรก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรใช้ในเด็ก
อายุต่าํ กว่า ๖ ปี

แผงอลูมิเนียม
หรื อแผงบลิ
สเตอร์ละ
ไม่เกิน 8 เม็ด

กลุ่มอาการรักษา
12. ยาใส่ แผล
ล้างแผล

ลําดับ
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รายการ
ยาใส่ แผล ทิงเจอร์
ไอโอดีน

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือIodine
2.0-2.5 %w/v
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v

สรรพคุณ
รักษาแผลสด

ขนาดและวิธีใช้
ใช้สาํ ลีสะอาดชุบ
ยาทาที่แผล

34

ยาใส่ แผล
ทิงเจอร์ไทเมอรอ
ซอล

ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Thimerosal 0.1 % w/v

รักษาบาดแผล

ใช้สาํ ลีสะอาดชุบ
ยาทาที่แผล
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ยาใส่ แผล โพวิโดนไอโอดีน

ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Povidone-Iodine 10 % w/v
eqivalent to Iodine 1 % w/v

รักษาแผลสด

ใช้สาํ ลีสะอาดชุบ
ยาทาที่แผล
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ยาไอโซโพรพิล
แอลกอฮอล์

ทําความสะอาด
บาดแผล

ใช้ทาํ ความสะอาด
รอบบาดแผล

37

ยาเอทิลแอลกอฮอล์

ทําความสะอาด
บาดแผล

ใช้ทาํ ความสะอาด
รอบบาดแผล

38

นํ้าเกลือล้างแผล

ในสูตรตํารับประกอบด้วยIsopropyl Alcohol
Solution 70 % v/v
โดยสูตรตํารับต้องแต่งสี ดว้ ย Brilliant Blue C.I.
No.42090
ในสูตรตํารับประกอบด้วยEthyl Alcohol Solution
70 % v/v
โดยสูตรตํารับต้องแต่งสี ดว้ ย Brilliant Blue C.I.
No.42090
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSodium
Chloride 0.9 % w/v

ทําความสะอาด
บาดแผล

ใช้ทาํ ความสะอาด
รอบบาดแผล

คําเตือน
1) หากมีอาการระคาย
เคืองหรื อผื่นแดง
เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา
เข้าตา
1) หากมีอาการระคาย
เคืองหรื อผื่นแดง
เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา
เข้าตา
1) หากมีอาการระคาย
เคืองหรื อผื่นแดง
เกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยา
เข้าตา
ห้ามรับประทาน

ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ปิ ดฝาให้สนิท
ขวดละ 15
และเก็บในที่
มิลลิลิตร และ 30
อุณหภูมิต่าํ กว่า มิลลิลิตร
40 องศาเซลเซียส
ขวดละ 15
ปิ ดฝาให้สนิท
มิลลิลิตร และ 30
และเก็บในที่
อุณหภูมิต่าํ กว่า มิลลิลิตร
40 องศาเซลเซียส
ขวดละ 15
ปิ ดฝาให้สนิท
มิลลิลิตร และ 30
และเก็บในที่
อุณหภูมิต่าํ กว่า มิลลิลิตร
40 องศาเซลเซียส
ปิ ดฝาให้สนิท
ขวดละ 30
และป้ องกัน
มิลลิลิตร
ไม่ให้ถกู แสงแดด
ปิ ดฝาให้สนิท
ขวดละ 30
และป้ องกัน
มิลลิลิตร
ไม่ให้ถกู แสงแดด
เก็บในที่อุณหภูมิ ขวดละ 500
ตํ่ากว่า 40 องศา มิลลิลิตร
เซลเซียส

กลุ่มอาการรักษา
13. ยารักษาแผล
ติดเชื้อ ไฟไหม้
นํ้าร้อนลวก

ลําดับ
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รายการ
ยารักษาแผลติดเชื้อ
ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอา
ซีน ครี ม

14. ยาบรรเทา
อาการปวด
กล้ามเนื้อ แมลง
กัดต่อย

40

ยาหม่อง ชนิดขี้ผ้ งึ

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSilver
Sulfadiazine 1% w/w

สรรพคุณ
ใช้ทาภายนอก
เพือ่ รักษาการติด
เชื้อของแผล ซึ่ ง
เกิดจากไฟไหม้
หรื อนํ้าร้อนลวก

ขนาดและวิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณแผลที่
เป็ น ควรทําความ
สะอาดแผล แล้วทา
ครี มทุกวัน วันละ
1-2 ครั้ง
(สําหรับแผลที่ถูก
ไฟไหม้ ควรใช้ครี ม
ทุก 24 ชัว่ โมง)
ทาและนวดบริ เวณ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile บรรเทาอาการ
Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ Herbal
ปวด บวม อักเสบ ที่มีอาการ
Extract หนึ่งหรื อหลายชนิดผสมกัน ได้แก่Methyl เนื่องจากแมลง
กัดต่อย หรื อปวด
Salicylate 1.14-50.00%w/w
เมื่อยกล้ามเนื้อ
Camphor 1.76-25.00%w/w
Menthol 3.00-20.00%w/w
Cinnamon Oil 1.00-2.40%w/w
Clove Oil 0.50-5.00%v/w
Eucalyptus Oil 1.50-13.70%v/w
Peppermint Oil 0.70-16.00%w/w
Terpentine Oil 2.00-3.80%v/w
Capsicum Tincture 0.80-8.00%v/v
Colophony 2.51%v/w

คําเตือน
1) ไม่ควรใช้ยานี้ใน
หญิงมีครรภ์ และ
ทารกแรกเกิด (1 เดือน
แรก)
2) ในคนที่แพ้ยา
Sulphonamide
3) ในผูท้ ี่เป็ นโรคตับ
และโรคไต
ห้ามรับประทาน

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
เก็บในที่อุณหภูมิ หลอดละ 5 กรัม
ระหว่าง 15-30
15 กรัม และ
องศาเซลเซียส
25 กรัม

ไม่เกิน 30 กรัม
ปิ ดฝาให้สนิท
และป้ องกัน
ไม่ให้ถกู แสงแดด

กลุ่มอาการรักษา
15. ยาสําหรับ
โรคผิวหนัง

ลําดับ
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รายการ
ยารักษาหิดเหา
เบนซิลเบนโซเอต

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือBenzyl
Benzoate 25 % w/v

สรรพคุณ
รักษาหิด เหา
และโลน

ขนาดและวิธีใช้
คําเตือน
เขย่าขวดก่อนใช้ยา ระวังอย่าให้ยาเข้าตา
สําหรับเด็กเล็กให้
แบ่งยา มาเติมนํ้า
เท่าตัว แล้วผสมให้
เข้ากัน
สํ าหรับรักษาหิด
อาบนํ้าให้สะอาด
ใช้ผา้ หรื อแปรง
อ่อนๆ ถูตรงบริ เวณ
ที่มีผนื่ คัน แล้ว
ทายานี้ให้ทวั่ ทิ้งไว้
24 ชัว่ โมง แล้วจึง
อาบนํ้า วันรุ่ งขึ้นให้
ทาซํ้าใหม่อีกครั้ง
ตามวิธีเดิม
สํ าหรับรักษาเหา
และโลน ใส่ยานี้ให้
ทัว่ ศีรษะหรื อ
บริ เวณ ที่มีเหาหรื อ
โลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้า
เป็ นมากให้ใช้ยา 2
ครั้งต่อวัน วันต่อมา
จึงสระให้สะอาด
เมื่อครบ 7 วันให้
ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง
ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่
ยาซํ้าตามวิธีเดิม

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
เก็บในที่อุณหภูมิ ขวดสี ชา 30
ตํ่ากว่า 25 องศา มิลลิลิตร และ
เซลเซียส และ
60 มิลลิลิตร
ป้ องกัน ไม่ให้ถูก
แสงแดด

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
ยารักษาหิด ขี้ผ้ งึ
กํามะถัน

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sublimed Sulphur 10 % w/w

สรรพคุณ
รักษาโรคหิด

คําเตือน
ถ้าเกิดอาการระคาย
เคืองต่อผิวหนังให้
หยุดใช้ยา
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือBenzoic รักษากลาก
ใช้ทาบริ เวณที่เป็ น ถ้าเกิดอาการระคาย
Acid 2.5-6.5 %w/w
เกลื้อน และโรค โรค วันละ 2-3 ครั้ง เคืองต่อผิวหนังให้
Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w
นํ้ากัดเท้า
หยุดใช้ยา
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
รักษาโรคผิวหนัง ใช้ทาบริ เวณที่เป็ น ถ้าเกิดอาการระคาย
Coal Tar 1 % w/w
เรื้ อรังบางชนิด
โรค วันละ 2-3 ครั้ง เคืองต่อผิวหนังให้
หยุดใช้ยา
เช่น เรื้ อนกวาง
ผิวหนังเป็ นผืน่
คัน
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
บรรเทาอาการคัน เขย่าขวดก่อนใช้ยา ห้ามรับประทาน
Calamine 8-15 %w/v
เนื่องจากผดผืน่
ทาบริ เวณที่เป็ นวัน
Zinc Oxide 3-12 %w/v
คัน ลมพิษ
ละ 3-4 ครั้ง
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ยารักษากลากเกลื้อน
นํ้ากัดเท้า
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ยารักษาโรคผิวหนัง
เรื้ อรัง
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ยาทาแก้ผดผืน่ คัน คา
ลาไมน์
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ยารักษาเกลื้อน
ในสูตรตํารับ ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือSodium รักษาเกลื้อน
โซเดียม ไทโอซัลเฟต Thiosulfate 100 %w/w

ขนาดและวิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณที่เป็ น
หิด วันละ 2-3 ครั้ง

เติมนํ้าสะอาดจนถึง ยาที่ผสมนํ้าแล้วควร
คอขวด เขย่าผสม ใช้ภายใน 15 วัน
กัน จนตัวยาละลาย
หมด (จะได้ความ
เข้มข้นประมาณ
25%) ใช้ทาบริ เวณ
ที่เป็ นเกลื้อน หลัง
อาบนํ้า วันละหลาย
ครั้ง

การเก็บรักษา
เก็บในที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 40 องศา
เซลเวียส
เก็บในที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 40 องสา
เซลเซียส
เก็บในที่อุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 40 องศา
เซลเซียส

ขนาดบรรจุ
หลอดละ 5 กรัม
และ 15 กรัม

ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

ขวดละ 60
มิลลิลิตร 120
มิลลิลิตร และ
180 มิลลิลิตร
ขวดละ 15 กรัม
สําหรับผสมนํ้า
เป็ น
60 มิลลิลิตร

ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

หลอดละ 5 กรัม
และ 15 กรัม
หลอดหรื อขวด
ละ
5 กรัม และ 15
กรัม

กลุ่มอาการรักษา
16. ยาบํารุ ง
ร่ างกาย

ลําดับ
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รายการ
ยาเม็ดวิตามินบีรวม

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Thiamine Hydrochloride or Thiamine
Mononitrate 5 mg.
Pyridoxine Hydrochloride 2 mg.
Riboflavine 2 mg .
Nicotinamide 20 mg.

สรรพคุณ
ป้ องกันการขาด
วิตามินบี และ
บํารุ งร่ างกาย
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ยาเม็ดวิตามินซี

ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ascorbic Acid 100 mg.

ป้ องกันการขาด
วิตามินซี
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ยาเม็ดบํารุ งโลหิ ต
เฟอร์รัส ซัลเฟต

ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.

รักษาโรคโลหิต
จางเนื่องจากขาด
ธาตุเหล็กใน
ผูใ้ หญ่

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานวันละ
1 ครั้งหลังอาหาร
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด
รับประทานวันละ
1 ครั้ง
ผูใ้ หญ่ รับประทาน
ครั้งละ 2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครั้งละ
1 เม็ด
รับประทานครั้งละ
1-2 เม็ด วันละ 3
ครั้ง หลังอาหาร

คําเตือน

ห้ามใช้เมื่อเม็ดยา
เปลี่ยนสี

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
เก็บในที่แห้งและ แผงพลาสติก
เย็น และป้ องกัน หรื ออลูมิเนียมละ
ไม่ให้ถกู แสงแดด 4 และ 10 เม็ด

เก็บในที่อุณหภูมิ แผงพลาสติก
ตํ่ากว่า 40 องศา หรื ออลูมิเนียมละ
เซลเซียส และ
4 และ 10 เม็ด
ป้ องกันไม่ให้ถูก
แสงแดด

1) ในช่วงรับประทาน เก็บในที่อุณหภูมิ แผงพลาสติก
ตํ่ากว่า 40 องศา หรื ออลูมิเนียมละ
ยาอุจจาระจะมีสีดาํ
2) หากเกิดอาการไม่ เซลเซียส
4 และ 10 เม็ด
สบายท้อง คลื่นไส้
ควรรับประทานยา
พร้อมอาหารหรื อ
ค่อยๆเพิ่มขนาดของยา
จนถึงขนาดที่แนะนํา
ให้ใช้

กลุ่มอาการรักษา

ลําดับ
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รายการ
ยาเม็ดวิตามินรวม

สู ตรตํารับ
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Vitamin A 2,500 I.U.
Vitamin D 300 I.U.
Vitamin C 15.00 mg.
Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg.
Vitamin B2 0.50 mg.
Nicotinamide 7.50 mg.
ในสูตรตํารับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ
คือ
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U.
Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.

สรรพคุณ
ป้ องกันการขาด
วิตามินสําหรับ
ผูใ้ หญ่

51

นํ้ามันตับปลาชนิด
แคปซูล
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นํ้ามันตับปลาชนิดนํ้า ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ ป้ องกันการขาด
คือ
วิตามิน A และ D
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U.
Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานวันละ
1 เม็ด

ป้ องกันการขาด ผูใ้ หญ่รับประทาน
วิตามิน A และ D วันละ 1 เม็ด

เขย่าขวดก่อนใช้
เด็กอายุต้ งั แต่4 ปี
ขึ้นไป รับประทาน
วันละ 1 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-4 ปี
รับประทานวันละ
1/2 ช้อนชา
เด็กแรกเกิด -1 ปี
รับประทานวันละ
1/4 ช้อนชา

คําเตือน
ยานี้อาจสะสมใน
ร่ างกายจนทําให้เกิด
อันตรายได้ จึงไม่ควร
ใช้เกินขนาดที่กาํ หนด
ไว้หรื อใช้ติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน
นอกจากแพทย์สั่ง
ยานี้อาจสะสมใน
ร่ างกายจนทําให้เกิด
อันตรายได้ จึงไม่ควร
ใช้เกินขนาดที่กาํ หนด
ไว้หรื อใช้ติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน
นอกจากแพทย์สั่ง
ยานี้อาจสะสมใน
ร่ างกายจนทําให้เกิด
อันตรายได้ จึงไม่ควร
ใช้เกินขนาด ที่กาํ หนด
ไว้หรื อใช้ติดต่อกัน
เป็ นระยะเวลานาน
นอกจากแพทย์สั่ง

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
เก็บในที่แห้งและ แผงพลาสติก
เย็น และป้ องกัน หรื ออลูมิเนียมละ
ไม่ให้ถกู แสงแดด 4 และ 10 เม็ด

เก็บในที่แห้งและ แผงพลาสติก
เย็น และป้ องกัน หรื ออลูมิเนียมละ
ไม่ให้ถกู แสงแดด 4 และ 10 เม็ด

เก็บในที่แห้งและ ขวดละ 120
เย็น และป้ องกัน มิลลิลิตร 240
ไม่ให้ถกู แสงแดด มิลลิลิตร และ
400 มิลลิลิตร

