(สํ าเนา)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรือง ยาสามัญประจําบ้ านแผนปัจจุบัน

โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง ยาสามัญประจําบ้าน ให้
เหมาะสมกับสภาวะการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุ ขปัจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 76 (5) (7) (9) แห่ งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ ง
แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการยา จึงออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี
ข้ อ 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื อง ยาสามัญประจําบ้าน ลงวันที 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ข้ อ 2. ให้ยาแผนปัจจุบนั ทีมีตาํ รับยา สรรพคุณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตือน การเก็บรักษาและ
ขนาดบรรจุต่อไปนีเป็ นยาสามัญประจําบ้าน
(1) ยาแก้ ปวดท้ อง ท้ องอืด ท้ องขึน ท้ องเฟ้ อ
(1.1) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญคือ
Aluminium Hydroxide
200-600 mg.
Magnesium Hydroxide
200-400 mg.
บรรเทาอาการจุกเสี ยด ท้องขึน ท้องเฟ้ อ และปวดท้องเนืองจากมีกรดมาก
สรรพคุณ
ในกระเพาะอาหารหรื อแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
ขนาดและวิธีใช้
เคียวยาก่อนกลืน
รับประทานก่อนอาหาร ½ ชัวโมง หรื อหลังอาหาร 1 ชัวโมง
หรื อเมือมีอาการ
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปั จจุบนั ทีใช้สาํ หรับมนุษย์พจิ ารณาตามขนาดที
ถูกต้องตามสู ตรตํารับทีผูร้ ับอนุญาตขอขึนทะเบียนตํารับยา)
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คําเตือน

1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
สําหรับตํารับทีมี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ทีแสดงว่ามีปริ มาณของ Sodium
ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(1.2) ยานําลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย
ในสู ตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Aluminium Hydroxide
165-650 mg.
Magnesium Hydroxide
103-500 mg.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุกเสี ยด ท้องขึน ท้องเฟ้ อ และปวดท้องเนืองจากมีกรด
มากในกระเพาะอาหารหรื อแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหาร ½ ชัวโมง หรื อหลังอาหาร 1 ชัวโมง หรื อเมือ
มีอาการ
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ
1-4 ช้อนชา
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ
1-2 ช้อนชา
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครังละ
½ -1 ช้อนชา
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปั จจุบนั ทีใช้สาํ หรับมนุษย์พจิ ารณาตามขนาดทีถูกต้องตาม
สู ตรตํารับทีผูร้ ับอนุญาตขอขึนทะเบียนตํารับยา)
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
สําหรับตํารับทีมี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ทีแสดงว่ามีปริ มาณของ
Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคําเตือนดังนี
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคไต
คําเตือน
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
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ขนาดบรรจุ
ขวดละ 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร
(1.3) ยาเม็ดแก้ ท้องอืด ท้ องเฟ้ อ โซดามินท์
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Bicarbonate
300 mg.
Peppermint Oil
0.003 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการจุกเสี ยด ลดอาการระคายเคือง เนืองจากมีกรดมากใน
กระเพาะอาหาร
รับประทานหลังอาหาร 1 ชัวโมง หรื อเมือมีอาการ
ขนาดและวิธีใช้
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 3-6 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครังละ 1-3 เม็ด
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(1.4) ยาขับลม
ในสู ตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Capsicum Tincture
0.060-0.500 ml.
Compound Cardamom Tincture
0.035-1.800 ml.
Strong Ginger Tincture
0.024-0.240 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องขึน ท้องอืด ท้องเฟ้ อ และขับลมในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานวันละ 3-4 ครัง
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1 หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12ปี
รับประทานครังละ ½ หรื อ 1 ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปั จจุบนั ทีใช้สาํ หรับมนุษย์พจิ ารณาตามขนาดทีถูกต้องตาม
สู ตรตํารับทีผูร้ ับอนุญาตขอขึนทะเบียนตํารับยา)
คําเตือน
ยานีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ….% ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร
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(1.5) ยาแก้ ท้องอืด ท้ องเฟ้ อ ยาธาตุนําแดง
ในสูตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Bicarbonate
0.15-0.60 g.
Compound Rhubarb Tincture
0.50-2.00 ml.
และ/หรื อ Tincture อืนๆ ทีมีสรรพคุณทางยา
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 อืนๆ ทีมีสรรพคุณทางยา ได้แก่
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
บรรเทาอาการปวดท้องเนืองจากจุกเสี ยด ท้องขึน ท้องเฟ้ อ
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครัง
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1 หรื อ 2 ช้อนโต๊ะ
รับประทานครังละ ½ หรื อ 1 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปั จจุบนั ทีใช้สาํ หรับมนุษย์พจิ ารณาตามขนาดทีถูกต้องตาม
สูตรตํารับทีผูร้ ับอนุญาตขอขึนทะเบียนตํารับยา)
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
3) ยานีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร
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(1.6) ยานําแก้ ท้องอืด ท้ องเฟ้ อ โซเดียมไบคาร์ บอเนต
ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Bicarbonate
50 mg.
โดยในสู ตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็ นส่ วนผสม
สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึน ท้องเฟ้ อ เนืองจากมีกรดมากใน
กระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้
ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรื อเมือมีอาการ ไม่ควรให้เกิน
วันละ 6 ครัง
เด็กอายุ 2-3 ปี
ครังละ 2-3 ช้อนชา
เด็กอายุ 6-12 เดือน
ครังละ 2 ช้อนชา
ครังละ 1 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-6 เดือน
ทารกแรกเกิด –1 เดือน ไม่ควรใช้
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60 มิลลิลิตร
(1.7) ยาทาแก้ ท้องอืด ท้ องเฟ้ อ ทิงเจอร์ มหาหิงคุ์
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญคือ
Asafetida
20 % w/v
สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องขึน ท้องเฟ้ อ ปวดท้องในเด็ก
วิธีใช้
ทาบาง ๆ ทีหน้าท้อง วันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร
2)
ยาแก้ท้องเสี ย
(2.1) ยาแก้ท้องเสี ย ผงนําตาลเกลือแร่
ในสู ตรตํารับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญคือ
Sodium Chloride
0.875 g.
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Sodium Bicarbonate
0.625 g.
Potassium Chloride
0.375 g.
Glucose Anhydrous
5.000 g.
หรื อ ในสู ตรตํารับ 1 ซองประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Chloride
0.875 g.
Trisodium Citrate Dihydrate
0.725 g.
Potassium Chloride
0.375 g.
Glucose Anhydrous
5.000 g.
สรรพคุณ
ทดแทนการเสี ยนําในรายทีมีอาการท้องร่ วง หรื อในรายทีมีอาเจียนมาก ๆ
และป้ องกันการช็อคเนืองจากการทีร่ างกายขาดนํา
วิธีใช้
เทผงยาทังซองละลายในนําสะอาด เช่น นําต้มสุ กทีเย็นแล้ว ประมาณ
250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดืมมากๆ เมือเริ มมีอาการท้องร่ วง ถ้าถ่าย
บ่อยให้ดืมบ่อยครังขึน ถ้าอาเจียนด้วยให้ดืมทีละน้อยแต่บ่อยครัง
ขนาดการใช้
เด็กอายุมากกว่า 2 ปี – ผูใ้ หญ่ ให้ดืมสารละลายเกลือแร่ ประมาณ 1 แก้ว
(250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครัง หรื อตามความกระหาย
ของผูป้ ่ วย
เด็กอ่อน – เด็กอายุ 2 ปี ให้ดืมทีละน้อยสลับกับนําเปล่าประมาณวันละ
3 ซอง หรื อมากพอทีคนไข้ตอ้ งการและดืมต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึน
คําเตือน
1) ผูท้ ีเป็ นโรคหัวใจหรื อโรคไต ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้
2) ถ้าผูป้ ่ วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงือออกมาก ตัวเย็น ความรู ้สึก
เปลียนแปลงไป หรื อหมดสติ ควรนําผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน
การเก็บรักษา
1) เก็บในทีแห้ง และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
2) ยาทีละลายนําแล้วเกิน 24 ชัวโมง ไม่ควรใช้
ขนาดบรรจุ
1 ซองสําหรับผสมนํา 250 มิลลิลิตร
(3) ยาระบาย
(3.1) ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสํ าหรับเด็ก
ในสูตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycerin
91 % w/w
สรรพคุณ
สําหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพือช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้
ใช้เหน็บทวารหนักครังละ 1 แท่ง เมือต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพือให้
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คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

ตัวยาละลาย
ไม่ควรใช้เป็ นประจํา
เก็บในตูเ้ ย็น และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
แท่งละ 1.5 กรัม บรรจุแผง

(3.2) ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสํ าหรับผู้ใหญ่
ในสู ตรตํารับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycerin
91 % w/w
สรรพคุณ
สําหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพือช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้
ใช้เหน็บทวารหนักครังละ 1 แท่ง เมือต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพือให้
ตัวยาละลาย
คําเตือน
ไม่ควรใช้เป็ นประจํา
เก็บในตูเ้ ย็น และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
แท่งละ 2.55 กรัม บรรจุแผง
(3.3) ยาระบายแมกนีเซีย
ในสู ตรตํารับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Magnesium Hydroxide
1.2 g.
สรรพคุณ
ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนนอนหรื อตืนนอนเช้า
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 2-3 ข้อนโต๊ะ
(30-45
มิลลิลิตร)
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1-2 ช้อนโต๊ะ
(15-30
มิลลิลิตร)
เด็ก 1-6 ปี
รับประทานครังละ 1-3 ช้อนชา (5-15 มิลิลิตร)
คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

1) ห้ามใช้เมือมีอาการปวดท้อง หรื อคลืนไส้อาเจียน
2) ไม่ควรรับประทานเป็ นประจํา
เก็บในอุณหภูมิระหว่าง 15-300 C
ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร
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(3.4) ยาระบายมะขามแขก
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
ฝักมะขามแขกทีเอาเมล็ดออกแล้ว
ซึงมีปริ มาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg.
สรรพคุณ
ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานก่อนนอนหรื อตืนนอนเช้า
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 3-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด
คําเตือน
1) ห้ามใช้เมือมีอาการปวดท้องหรื อคลืนไส้อาเจียน
2) หญิงมีครรภ์หรื อให้นมบุตรควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรรับประทานเป็ นประจํา
ํ า 300 C
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้ง และอุณหภูมิตากว่
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(3.5) ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Chloride
15 % w/v
สรรพคุณ
สําหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ
วิธีใช้
สวนเข้าทางทวารหนัก และกลันไว้จนทนไม่ไหวจึงเข้าส้วม
ผูใ้ หญ่
ใช้ครังละ 20-40 มิลลิลิตร
เด็ก 6-12 ปี
ใช้ครังละ 10-20 มิลลิลิตร
เด็ก 1-6 ปี
ใช้ครังละ 5-10 มิลลิลิตร
คําเตือน
ไม่ควรใช้เป็ นประจํา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
หลอดพลาสติก 10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร
(4) ยาถ่ ายพยาธิลาํ ไส้
(4.1) ยาถ่ ายพยาธิตวั กลม มีเบนดาโซล
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Mebendazole
100 mg.
สรรพคุณ
ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม
8

ขนาดและวิธีใช้

คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
(5)

เคียวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
สําหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด
ทังเด็กอายุตงแต่
ั 2 ปี ขึนไปและผูใ้ หญ่ รับประทานครังละ 1 เม็ด
หลังอาหารเย็น เพียงครังเดียว
สําหรับพยาธิตวั กลมอืนๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน
และพยาธิแส้มา้
ทังเด็กอายุตงแต่
ั 2 ปี ขึนไปและผูใ้ หญ่ รับประทานครังละ 1 เม็ด วันละ 2
ครัง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซําอีก 1
เม็ด หลังจากการักษาครังแรก 2 สัปดาห์ต่อมา
1) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผูท้ ีเป็ นโรคตับ
2) ห้ามใช้ในเด็กอายุตากว่
ํ า 2 ปี
ป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 6 เม็ด

ยาบรรเทาปวด ลดไข้

(5.1) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ แอสไพริน
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Aspirin
325 mg.
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานหลังอาหารทันทีหรื อขณะท้องไม่วา่ งแล้วดืมนําตามมาก ๆ
รับประทานทุกๆ 4-6 ชัวโมงเมือมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกิน
วันละ 5 ครัง
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครังละ ½ เม็ด
คําเตือน
1) ห้ามใช้ในเด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด
2) ห้ามใช้สาํ หรับลดไข้ในผูท้ ีป่ วยเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และ
ไข้เลือดออก
3) ห้ามใช้ในผูท้ ีเป็ นโรคแผลในระบบทางเดินอาหารและโรคหอบหื ด
4) ห้ามใช้สาํ หรับรักษาอาการปวดเมือยเนืองจากการทํางานหนัก
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การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(5.2) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 500 มก.
ในสู ตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol
500 mg.
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4 หรื อ 6 ชัวโมง เมือมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวัน
ละ
4 ครัง
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ ½-1 เม็ด
คําเตือน
1) ถ้าใช้ยานีเกินขนาดทีระบุไว้บนฉลากหรื อเอกสารกํากับยา จะทําให้
เป็ นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผูท้ ีเป็ นโรคตับ โรคไต ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยานี
3) ห้ามใช้สาํ หรับรักษาอาการปวดเมือย เนืองจากการทํางานหนัก
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(5.3) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล 325 มก.
ในสู ตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol
325 mg.
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4 หรื อ 6 ชัวโมง เมือมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกิน
วันละ 5 ครัง
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี
รับประทานครังละ ½ เม็ด
คําเตือน
1) ถ้าใช้ยานีเกินขนาดทีแนะนํา จะทําให้เป็ นพิษต่อตับได้
และไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันเกิน 5 วัน
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การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

2) ผูท้ ีเป็ นโรคตับ โรคไต ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยานี
3) ห้ามใช้สาํ หรับรักษาอาการปวดเมือย เนืองจากการทํางานหนัก
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(5.4) ยานําบรรเทาปวด ลดไข้ พาราเซตามอล
ในสู ตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Paracetamol
120 mg.
โดยในสูตรตํารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็ นส่ วนผสม
สรรพคุณ
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
รับประทานทุก 4 หรื อ 6 ชัวโมง เมือมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวัน
ขนาดและวิธีใช้
ละ
5 ครัง
- สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดงขนาดรับประทานดังนี
เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครังละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครังละ ½-1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 6 เดือน-1ปี รับประทานครังละ ½ ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดงขนาดรับประทานดังนี
เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครังละ 2 หลอดหยด (2.4 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครังละ 11/2 หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร)
เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครังละ 1 หลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)
คําเตือน
1) ถ้าใช้ยานีเกินขนาดทีแนะนํา จะทําให้เป็ นพิษต่อตับได้
และไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผูท้ ีเป็ นโรคตับ โรคไต ควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยานี
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
ขวดสี ชา 30 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)
และขวดสี ชา 60 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา
(5.5) พลาสเตอร์ บรรเทาปวด
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ทีมีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ
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Herbal Extract และ/หรื อ Herbal Substance หนึงหรื อหลายชนิดผสมกัน 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/w
สรรพคุณ
ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ
วิธีใช้
เช็ดบริ เวณผิวหนังทีจะปิ ดให้สะอาดและแห้ง ปิ ดพลาสเตอร์ตรงบริ เวณที
มีอาการปวด ควรเปลียนวันละ 1-2 ครัง
คําเตือน
อย่าใช้พลาสเตอร์นีบริ เวณเยือบุอ่อน ตา หรื อบริ เวณบาดแผลเปิ ด
การเก็บรักษา
เก็บในทีเย็น และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
10 แผ่น
(6)

ยาแก้ แพ้ ลดนํามูก

(6.1) ยาเม็ดแก้แพ้ ลดนํามูก คลอร์ เฟนิรามีน
ในสู ตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Chlorpheniramine Maleate
2 mg.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ นํามูกไหล
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานทุก 4-6 ชัวโมง เมือมีอาการ
ผูใ้ หญ่ รับประทานครังละ 1-2 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครังละ 1 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด
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คําเตือน

การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
(7)

1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
2) ยานีอาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์หรื อทํางาน
เกียวกับเครื องจักรกล และหลีกเลียงเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ผสม
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

ยาแก้ ไอ ขับเสมหะ

(7.1) ยานําแก้ไอขับเสมหะสํ าหรับเด็ก
ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ammonium Carbonate
0.02 g.
Glycyrrhiza Fluidextract
0.25 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
วิธีใช้
รับประทานวันละ 3-4 ครัง
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครังละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครังละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลิตร)
เด็ก 1-3 ปี รับประทานครังละ ½ ช้อนขา (2.5 มิลลิลิตร)
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร
(7.2) ยาแก้ ไอนําดํา
ในสูตรตํารับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Glycyrrhiza Fluidextract
0.6 ml.
Antimony Potassium Tartrate
1.2-2.0 mg.
Camphorated Opium Tincture
0.6 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้
รับประทานวันละ 3-4 ครัง
ผูใ้ หญ่ รับประทานครังละ
1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครังละ ½ - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
คําเตือน
1) ห้ามใช้ยานีในเด็กทีอายุตากว่
ํ า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์
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(8)

2) ห้ามใช้ยานีติดต่อกันนานเกิน 3 วัน
3) ยานีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ….% ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา
เก็บให้พน้ มือเด็ก และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60 มิลลิลิตร
ยาดมหรือทาแก้วงิ เวียน หน้ ามืด คัดจมูก

(8.1) ยาดมแก้ วงิ เวียน เหล้ าแอมโมเนียหอม
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ammonium Carbonate
3.40
%w/v
Strong Ammonia Solution
3.60-6.75 %v/v
สรรพคุณ
ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรื อทาผิวหนังบรรเทาอาการ
เนืองจากพิษแมลงกัดต่อย หรื อถูกพืชมีพิษ
วิธีใช้
ใช้ชุบสําลีดม หรื อใช้ทา
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสดงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร
(8.2) ยาดมแก้วงิ เวียน แก้ คดั จมูก
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ทีมีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ
Herbal Extract หนึงหรื 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
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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
บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
วิธีใช้
ใช้สูดดม หรื อทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร
(หมายเหตุ สามารถทําในรู ปยาสู ดดมหรื อยานําสําหรับสูดดม)
(8.3) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขีผึง
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ทีมีสรรพคุณทางยา หนึงหรื อ หลาย
ชนิดผสมกันได้แก่
Menthol
1.35-3.00
%w/w
Camphor
3.00-9.00
%w/w
Cajuput Oil
3.00
%w/w
Eucualyptus Oil
0.08-5.00
%w/w
Terpentine Oil
4.68-5.00
%w/w
บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนืองจากหวัด
สรรพคุณ
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(9)

วิธีใช้
คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ยาแก้ เมารถ เมาเรือ

ทายาทีบริ เวณลําคอ หน้าอกและหลัง
ห้ามรับประทาน
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ไม่เกิน 50 กรัม

(9.1) ยาเม็ดแก้ เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Dimenhydrinate
50
mg.
สรรพคุณ
ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรื อ
ขนาดและวิธีใช้
ผูใ้ หญ่รับประทานครังละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
คําเตือน
ยานีอาจทําให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขียานยนต์หรื อทํางาน
เกียวกับเครื องจักรกล และหลีกเลียงเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 2 เม็ด
(10)

ยาสํ าหรับโรคตา

(10.1) ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sulfacetamide Sodium
10
%w/v
สรรพคุณ
รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชือ
ขนาดและวิธีใช้
ใช้หยอดตาครังละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครัง
คําเตือน
ห้ามใช้เมือเปิ ดใช้แล้วเกิน 1 เดือนหรื อเมือยาเปลียนสี ขุน่ หรื อมีตะกอน
การเก็บรักษา
เก็บในทีเย็นอุณหภูมิระหว่าง 8-150 C และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดสี ชาละ 10 มิลลิลิตร
(10.2) ยาล้างตา
ในสู ตรตํารับประกอบด้วย
Sodium Chloride
ใส่ Preservative ทีเหมาะสมสําหรับใช้กบั ยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride
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0.002-0.020 %w/v หรื อ Chlorhexidine (Gluconate หรื อ Acetate) 0.01 %w/v
ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ทีเหมาะสม และปรับนํายาให้เป็ น Isotonic กับนําตา
สรรพคุณ
ใช้ลา้ งตาเพือบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนืองมาจาก
ผง ควัน สิ งสกปรกเข้าตา
วิธีใช้
ใช้ลา้ งตาวันละ 2-3 ครัง
ห้ามรับประทาน
คําเตือน
การเก็บรักษา
ป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 120 มิลลิลิตรพร้อมถ้วยล้างตา
(11) ยาสํ าหรับโรคปากและลําคอ
(11.1) ยากวาดคอ
ในสู ตรตํารับประกอบด้วย
Potassium lodide
2.50 g.
Iodine
1.25 g.
Ethyl Alcohol (90 percent)
4.00 ml.
Purified Water
2.50 ml.
Peppermint Oil
0.40 ml.
Glycerin to
100.00 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลําคอ
วิธีใช้
เติมนําสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผูใ้ หญ่
คําเตือน
ใช้สาํ หรับกวาดในคอเท่านัน
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท เก็บในทีเย็น และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร

(11.2) ยารักษาลินเป็ นฝ้ า เยนเชียนไวโอเลต
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Gentian Violet
1
%w/v
สรรพคุณ
รักษากระพุง้ แก้มและลินเป็ นฝ้ าขาว
วิธีใช้
ใช้สาํ ลีชุบยาทาตามบริ เวณทีเป็ น วันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ใช้สาํ หรับทาในปากเท่านัน
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การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 40 0C
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
(11.3) ยาแก้ปวดฟัน
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Chlorobutanol
25
g.
Clove Oil to
100 ml.
สรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดฟัน
วิธีใช้
ใช้ไม้เล็กๆ พันสําลีชุบยาอุดฟันตรงทีเป็ นรู
1) ระวังอย่าให้ถูกบริ เวณอืน
คําเตือน
2) ถ้าอาการไม่ดีขึนควรปรึ กษาทันตแพทย์
การเก็บรักษา
เก็บให้พน้ มือเด็ก และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 8 มิลลิลิตร
(11.4) ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ทีมีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ
Herbal Extract และ/หรื อ Herbal Substance หนึงหรื อหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Abietis Pine Oil
0.30
%v/w
Anise Oil
0.25
%w/w
Borneol
1.66-2.00
%w/w
Cinnamon Oil
0.35
%w/w
Creosote
0.20
%v/w
Eucalyptus Oil
0.15-0.16
%w/w
Lemon Oil
0.30-0.52
%v/w
Menthol
0.06-5.00
%w/w
Peppermint Oil
0.19-3.33
%w/w
Sylvestris Pine Oil
0.30
%v/w
Licorice Extract
7.31-16.67 %w/w
Tincture Capsicum
0.02
%w/w
Amomum
1.00-4.00
%w/w
Aniseed
2.00
%w/w
Catechu
8.33-38.00 %w/w
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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
สรรพคุณ
ทําให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ
ขนาดและวิธีใช้
ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครังละ 1-5 เม็ด
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตํารับยาแผนปัจจุบนั ทีใช้สาํ หรับมนุษย์พจิ ารณาตามขนาดที
ถูกต้องตามสูตรตํารับทีผูร้ ับอนุญาตขอขึนทะเบียนตํารับยา)
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้งและเย็น
ขนาดบรรจุ
ไม่เกิน 100 เม็ด หรื อ ไม่เกิน 30 กรัม
(12)

ยาใส่ แผล ล้ างแผล

(12.1) ยาใส่ แผล ทิงเจอร์ ไอโอดีน
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Iodine
2.0-2.5
%w/v
Potassium Iodide
2.4-2.5
%w/v
สรรพคุณ
รักษาแผลสด
วิธีใช้
ใช้สาํ ลีสะอาดชุบยาทาทีแผล
คําเตือน
1) หากมีอาการระคายเคืองหรื อผืนแดงเกิดขึน ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลียงอย่าให้ยาเข้าตา
ํ า 400 C
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท และเก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
(12.2) ยาใส่ แผล ทิงเจอร์ ไทเมอรอซอล
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
19

Thimerosal
สรรพคุณ
วิธีใช้
คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

0.1 % w/v
รักษาบาดแผล
ใช้สาํ ลีสะอาดชุบยาทาทีแผล
1) หากมีอาการระคายเคืองหรื อผืนแดงเกิดขึน ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลียงอย่าให้ยาเข้าตา
ปิ ดฝาให้สนิท และเก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

(12.3) ยาใส่ แผล โพวิโดน-ไอโอดีน
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Povidone-lodine
10
% w/v
Eqivalent to lodine
1
% w/v
สรรพคุณ
รักษาแผลสด
วิธีใช้
ใช้สาํ ลีสะอาดชุบยาทาทีแผล
คําเตือน
1) หากมีอาการระคายเคืองหรื อผืนแดงเกิดขึน ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลียงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท และเก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร
(12.4) ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์
ในสู ตรตํารับประกอบด้วย
Isopropyl Alcohol Solution
70
% v/v
โดยสู ตรตํารับต้องแต่งสี ดว้ ย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ
ทําความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้
ใช้ทาํ ความสะอาดรอบบาดแผล
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 30 มิลลิลิตร
(12.5) ยาเอทิล แอลกอฮอล์
ในสู ตรตํารับประกอบด้วย
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Ethyl Alcohol Solution
70
% v/v
โดยสู ตรตํารับต้องแต่งสี ดว้ ย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ
ทําความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้
ใช้ทาํ ความสะอาดรอบบาดแผล
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 30 มิลลิลิตร
(12.6) นําเกลือล้างแผล
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Chloride
0.9 % w/v
สรรพคุณ
ทําความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้
ใช้ทาํ ความสะอาดบาดแผล
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 500 มิลลิลิตร
(13)

ยารักษาแผลติดเชือ ไฟไหม้ นําร้ อนลวก

(13.1) ยารักษาแผลนําร้ อนลวกฟี นอล
ในสูตรตํารับประกอบด้วย
Phenol
1 g.
Arachis Oil
50 ml.
Calcium Hydroxide Solution to
100 ml.
สรรพคุณ
รักษาแผลไฟไหม้ นําร้อนลวก
วิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา
ั เวณทีถูกไฟไหม้หรื อนําร้อนลวก
ใช้สาํ ลีชุบยานีทาปิ ดให้ทวบริ
เปลียนยาวันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
ป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร
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(13.2) ยารักษาแผลติดเชือ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Silver Sulfadiazine
1
% w/w
สรรพคุณ
ใช้ทาภายนอกเพือรักษาการติดเชือของแผลซึงเกิดจากไฟไหม้หรื อ
นําร้อนลวก
วิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณแผลทีเป็ น ควรทําความสะอาดแผลแล้วทาครี มทุกวัน วันละ
1-2 ครัง (สําหรับแผลทีถูกไฟไหม้ ควรใช้ครี มทุก 24 ชัวโมง)
คําเตือน
1) ไม่ควรใช้ยานีในหญิงมีครรภ์ และทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก)
2) ในคนทีแพ้ยา Sulphonamide
3) ในผูท้ ีเป็ นโรคตับและโรคไต
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิระหว่าง 15-30 0C
ขนาดบรรจุ
หลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม
(14)

ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ แมลงกัดต่ อย

(14.1) ยาหม่ อง ชนิดขีผึง
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ Volatile Substance ทีมีสรรพคุณทางยา และ/หรื อ
Herbal Extract หนึงหรื อหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Methyl Salicylate
1.14-50.00 %w/w
Camphor
1.76-25.00 %w/w
Menthol
3.00-20.00 %w/w
Cinnamon Oil
1.00-2.40
%w/w
Clove Oil
0.50-5.00
%v/w
Eucalyptus Oil
1.50-13.70 %v/w
Peppermint Oil
0.70-16.00 %w/w
Terpentine Oil
2.00-3.80
%v/w
Capsicum Tincture
0.80-8.00
%v/v
Colophony
2.51
%v/w
สรรพคุณ
บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนืองจากแมลงกัดต่อยหรื อปวดเมือย
กล้ามเนือ
วิธีใช้
ทาและนวดบริ เวณทีมีอาการ
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คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
(15)

ห้ามรับประทาน
ปิ ดฝาให้สนิท และป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ไม่เกิน 30 กรัม

ยาสํ าหรับโรคผิวหนัง

(15.1) ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Benzyl Benzoate
25
% w/v
สรรพคุณ
รักษาหิ ด เหา และโลน
วิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา สําหรับเด็กเล็กให้แบ่งยามาเติมนําเท่าตัวแล้วผสม
ให้เข้ากัน
สําหรับรักษาหิ ด
อาบนําให้สะอาด ใช้ผา้ หรื อแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริ เวณทีมีผนคั
ื นแล้ว
ทายานีให้ทวทิ
ั งไว้ 24 ชัวโมง แล้วจึงอาบนํา วันรุ่ งขึนให้ทาซําใหม่อีก
ครังตามวิธีเดิม
สําหรับรักษาเหาและโลน
ใส่ ยานีให้ทวศี
ั รษะหรื อบริ เวณทีมีเหาหรื อโลน ทิงไว้ 1 วัน ถ้าเป็ นมากให้
ใช้ยา 2 ครังต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมือครบ 7 วันให้ตรวจดูอีก
ครังหนึง ถ้ายังไม่หายให้ใส่ ยาซําตามวิธีเดิม
คําเตือน
ระวังอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 250 C และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดสี ชา 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร
(15.2) ยารักษาหิด ขีผึงกํามะถัน
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sublimed Sulphur
10
%w/w
สรรพคุณ
รักษาโรคหิ ด
วิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณทีเป็ นหิ ด วันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
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ขนาดบรรจุ

หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

(15.3) ยารักษากลากเกลือน นํากัดเท้ า
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Benzoic Acid
2.5-6.5
% w/w
Salicylic Acid
3.0-5.0
% w/w
สรรพคุณ
รักษากลากเกลือน และโรคนํากัดเท้า
วิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณทีเป็ นโรค วันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม
(15.4) ยารักษาโรคผิวหนังเรือรัง
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Coal Tar
1
% w/w
สรรพคุณ
รักษาโรคผิวหนังเรื อรังบางชนิด เช่น เรื อนกวาง ผิวหนังเป็ นผืนคัน
วิธีใช้
ใช้ทาบริ เวณทีเป็ นโรค วันละ 2-3 ครัง
คําเตือน
ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
ขนาดบรรจุ
หลอดหรื อขวดละ 5 กรัม และ 15 กรัม
(15.5) ยาทาแก้ ผดผืนคัน คาลาไมน์
ในสูตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Calamine
8-15 % w/v
Zinc Oxide
3-12 % w/v
สรรพคุณ
บรรเทาอาการคันเนืองจากผดผืนคัน ลมพิษ
วิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้ยา ทาบริ เวณทีเป็ นวันละ 3-4 ครัง
คําเตือน
ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา
ป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 60 มิลลิลิตร 120 มิลลิลิตร และ 180 มิลลิลิตร
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(15.6) ยารักษาเกลือน โซเดียม ไทโอซัลเฟต
ในสู ตรตํารับประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Sodium Thiosulfate
100 % w/w
สรรพคุณ
รักษาเกลือน
วิธีใช้
เติมนําสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกันจนตัวยาละลายหมด (จะได้
ความเข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริ เวณทีเป็ นเกลือน หลังอาบนํา
วันละหลายครัง
คําเตือน
ยาทีผสมนําแล้วควรใช้ภายใน 15 วัน
การเก็บรักษา
ป้ องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 15 กรัม สําหรับผสมนําเป็ น 60 มิลลิลิตร
(16)

ยาบํารุงร่ างกาย

(16.1) ยาเม็ดวิตามินบีรวม
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.
Pyridoxine Hydrochloride
2 mg.
Riboflavine
2 mg.
Nicotinamide
20 mg.
สรรพคุณ
ป้ องกันการขาดวิตามินบี และบํารุ งร่ างกาย
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานวันละ 1 ครังหลังอาหาร
ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ 1 เม็ด
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้งและเย็น และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(16.2) ยาเม็ดวิตามินซี
ในสู ตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ascorbic Acid
100 mg.
ป้ องกันการขาดวิตามินซี
สรรพคุณ
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานวันละ 1 ครัง
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คําเตือน
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ

ผูใ้ หญ่
รับประทานครังละ
2
เม็ด
เด็ก 6-12 ปี
รับประทานครังละ
1
เม็ด
ห้ามใช้เมือเม็ดยาเปลียนสี
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 40 oC และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

(16.3) ยาเม็ดบํารุงโลหิต เฟอร์ รัส ซัลเฟต
ในสูตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Ferrous Sulfate Equivalent to Iron
60
mg.
สรรพคุณ
รักษาโรคโลหิ ตจางเนืองจากขาดธาตุเหล็กในผูใ้ หญ่
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครังละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครัง หลังอาหาร
คําเตือน
1) ในช่วงรับประทานยาอุจจาระจะมีสีดาํ
2) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลืนไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร
หรื อค่อยๆ เพิมขนาดของยาจนถึงขนาดทีแนะนําให้ใช้
เก็บในทีอุณหภูมิตากว่
ํ า 400 C
การเก็บรักษา
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(16.4) ยาเม็ดวิตามินรวม
ในสู ตรตํารับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Vitamin A
2,500 I.U.
Vitamin D
300 I.U.
Vitamin C
15.00 mg.
Vitamin B1 Monoitrate
1.00 mg.
Vitamin B2
0.50 mg.
Nicotinamide
7.50 mg.
สรรพคุณ
ป้ องกันการขาดวิตามินสําหรับผูใ้ หญ่
ขนาดและวิธีใช้
รับประทานวันละ 1 เม็ด
คําเตือน
ยานีอาจสะสมในร่ างกายจนทําให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาด
ทีกําหนดไว้หรื อใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้งและเย็น และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
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(16.5) นํามันตับปลาชนิดแคปซูล
ในสู ตรตํารับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A
ไม่เกิน 4,000 IU.
Vitamin D
ไม่เกิน 300 IU.
สรรพคุณ
ป้ องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้
ผูใ้ หญ่รับประทานวันละ 1 เม็ด
ยานีอาจสะสมในร่ างกายจนทําให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาด
คําเตือน
ทีกําหนดไว้หรื อใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้งและเย็น และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
แผงพลาสติกหรื ออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
(16.6) นํามันตับปลาชนิดนํา
ในสูตรตํารับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสําคัญ คือ
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A
ไม่เกิน 4,000 IU.
Vitamin D
ไม่เกิน 300 IU.
สรรพคุณ
ป้ องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้
เขย่าขวดก่อนใช้
เด็กอายุตงแต่
ั 4 ปี ขึนไป รับประทานวันละ 1 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-4 ปี
รับประทานวันละ ½ ข้อนชา
เด็กแรกเกิด –1 ปี
รับประทานวันละ ¼ ช้อนชา
คําเตือน
ยานีอาจสะสมในร่ างกายจนทําให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาด
ทีกําหนดไว้ หรื อใช้ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สงั
การเก็บรักษา
เก็บในทีแห้งและเย็น และป้ องกันไม่ให้ถกู แสงแดด
ขนาดบรรจุ
ขวดละ 120 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิลิตร
ข้ อ 3. ฉลากยาสามัญประจําบ้านตามประกาศฉบับนีต้องแสดง
3.1 ชือยาตามทีระบุในประกาศนี กรณี มีชือการค้าต้องแสดงชือตามประกาศควบคูก่ บั ชือ
ทางการค้าด้วย
3.2 คําว่า “ยาสามัญประจําบ้าน” ในกรอบสี เขียวมีขนาดตัวอักษรทีสามารถอ่านได้ชดั เจน
3.3 คําว่า “ยาสิ นอายุ” และแสดงวัน เดือน ปี พ.ศ. ทียาสิ นอายุ
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3.4 ข้อความอืนตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 25 (3) หรื อมาตรา 27 (3) แห่ งพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที 5) พ.ศ. 2530 แล้วแต่กรณี
ข้ อ 4. ยาสามัญประจําบ้านทีได้ขึนทะเบียนตํารับยาไว้ก่อนวันทีประกาศฉบับนีใช้บงั คับให้ถือว่า
เป็ นยาสามัญประจําบ้านต่อไปได้ภายในหนึงร้อยแปดสิ บวัน นับแต่ประกาศฉบับนีมีผลใช้บงั คับ
ข้ อ 5. ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตผลิต นําหรื อสังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ งยาแผนปั จจุบนั ทีประสงค์จะทํา
การผลิตนําหรื อสังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ งยาแผนปั จจุบนั ทีเป็ นยาสามัญประจําบ้าน ยืนคําขอขึนทะเบียน
ตํารั บยาโดยมี สูตรตํารั บยา สรรพคุ ณ ขนาดและวิธีใช้ คําเตื อน การเก็บรั กษา และขนาดบรรจุ ตาม
ประกาศฉบับนี เมือได้รับใบสําคัญการขึนทะเบียนตํารับยาแล้วจึงจะผลิตหรื อนําสังยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้
ข้ อ 6. ให้ผรู ้ ับอนุ ญาตผลิต นําหรื อสังเข้ามาในราชอาณาจักรซึ งยาแผนปั จจุบนั ทีมีตาํ รับยา ตาม
ประกาศฉบับนี และได้ขึนทะเบียนตํารับยาไว้ก่อนทีประกาศฉบับนี มีผลใช้บงั คับทีประสงค์จะได้ตาํ รับยา
นันเป็ นยาสามัญประจําบ้านโดยไม่ตอ้ งขึนทะเบียนตํารับยาใหม่ ขอแก้ไขรายการทะเบียนตํารับยา ภายใน
กําหนดหนึงร้อยแปดสิ บวัน นับแต่ประกาศฉบับนีมีผลใช้บงั คับ
ข้ อ 7. ประกาศฉบับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 28 มีนาคม พ.ศ. 2542
(ลงชือ)

กร ทัพพะรังสี
(นายกร ทัพพะรังสี )
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที 38 ง วันที 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542)
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