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รายการ
ลําดับที่
ยาชงหญาหนวดแมว
1
ชาชงดอกคําฝอย
2
3
4
5

ฟาทะลายโจร
Plygesal
เจลพริก

รูปแบบ
สรรพคุณ
ยาผงละลายน้ํา ขับปสสาวะ
ซอง
ลดไขมันในเลือด
แคปซูล
cream
เจล

7
8
9
10
11

สารสกัดเถาวัลยเปรียง
น้ํามันไพล
ยาหมองไพล
ยาจันทรลีลา
ชาชงรางจืด

แคปซูล
sol
cream
แคปซูล
ผงชงละลาย

12
13
14
15
16
17

ยาหอมเทพจิตร
ครีมพญายอ
กลีเซอรีนพญายอ
เสลดพังพอนกลีเซอรีน
โลชั่นกันยุงตะไครหอม
ยาหมองพญายอ

ผงละลาย
cream
glycerine
ครีม
lotion
ครีม

18

ขมิ้นชัน

19
20
21
22

ขิง
ยาธาตุอบเชย
Senna tab(ยาเม็ดมะขามแขก)
ยาเหลืองปดสมุทร

แคปซูล

แกไอ แกเจ็บคอ
แกปวดเมื่อย ลดบวม
แกปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม
แกปวดเมื่อย
แกปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม
แกปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม
แกไข ตัวรอน
แกไข ตัวรอน
แกลม วิงเวียน หนามืดตาลาย ชวยใหนอน
หลับ(ผูสูงอายุ)
แกผื่น พิษแมลงกัดตอย เริม งูสวัด
แกผื่น พิษแมลงกัดตอย เริม งูสวัด
พิษแมลงกัดตอย เริม งูสวัด
ปองกันยุงกัด
แกอักเสบ บวมช้ํา แมลงกัดตอย

ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ
แกจุกเสียด แนนทอง คลื่นไส อาเจียน
แคปซูล
ทองอืด ขับลม
ยาน้ํา
ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ
tablet
ยาระบาย
ยาผงละลายน้ํา ลดอาการถายเหลว

วิธีใช
ชงละลายน้ําดื่ม
ชงละลายน้ํา ดิ่ม
รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร
ทา นวด
ทา หามนวด
รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร
ทา นวด
ทา นวด
รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด ทุก 6 ชม.เวลามีไข
1 ซอง วันละ 3 ครั้ง กอนอาหาร
4-5 เม็ด ละลายน้ํา2-4 ชต. วันละ 2-3 ครั้ง
ทาบางๆ วันละ 3-5 ครั้ง
ทาแผลในปาก
ทาบางๆ วันละ 5 ครั้ง
ทาบางๆ
ทางบางๆ เวลาแพ คัน
รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร
รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร
1-2 ชอนโตะ วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เวลาถายเหลว
10 เม็ด ละลายน้ํา ทุก 4-6 ชม

หมายเหตุ
หามใชในผูปวยโรคหัวใจ

first line drug แทนยาปฏิชีวนะ
แทน analgesic balm
ใชแทน กลุมแกปวด NSIADs เชน diclofenac
ibuprofen
แทน analgesic balm
แทน analgesic balm
first line drug แทนparacetamol

เหมาะสําหรับผูสูงอายุ
แทน Acyclovir cream
แทน TA ORAL PASTE
แทน Acyclovir cream
แทน TA cream
แทนSimethicone tab, M carminative, Sodamint
first line drug
แทนSimethicone tab, M carminative, Sodamint
แทน M carminative, M stomachic
แทนBisacodyl
first line drug ในทองเสีย

23
24
25

เพชรสังฆาต
ยาอมมะแวงรสบวย
ยาแกไอมะขามปอม

capsule
tablet
syrup

แกริดสีดวง
อมแกไอ แกเจ็บคอ
แกไอ

26

ยาประสะมะแวง

แคปซูล

แกไอ ละลายเสมหะ

27

ชาชงหญาดอกขาว

ชาชง

28

Aloe gel(วานหางจรเข)

gel

29

ครีมใบบัวบก

ครีม

รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง
หลังอาหาร
แทน Daflon
อมครั้งละ 1 - 2 เม็ด เมื่อมีอาการไอ
จิบเวลาไอ
แทน M tussis
ละลายน้ํามะนาวแทรกเกลือรับประทาน หรือ
ใชอมเมื่อมีอาการ
แทน Glyceryl guiacolate Tab
ใสชา 1 ซอง เติมน้ํารอน 1 แกวทิ้งไว 2-5
นาที ดื่มขณะอุน วันละ 3 ครั้งกอนอาหาร

ชวยอดบุหรี่
ใชรักษาแผลน้ํารอนลวก ผิวหนังอักเสบ
บวม แผลสด แผลของมีคม
ทาบางๆ
ชวยสมานแผล ลบรอยแผลเปนและจุดดาง ทาบริเวณแผลภายหลังทําความสะอาดและฆา
ดํา ทําใหแผลนุมเร็วขึ้น
เชื้อแลววันละ 1-2 ครั้ง หรือตามแพทยสั่ง

