บัญชี ยำสมุนไพร โรงพยำบำลปำกพนัง ปีงบประมำณ 2564
รำยกำร
ลำดับที่
ยาชงหญ้าหนวดแมว
1
ชาชงดอกค้าฝอย
2
3
4
5
6

ฟ้าทะลายโจร
Plygesal
เจลพริก
ครีมนวดเท้า

รูปแบบ
ยาผงละลายน้า
ซอง
แคปซูล
cream
เจล
cream

สรรพคุณ
ขับปัสสาวะ
ลดน้าตาลในเลือด
แก้ไอ แก้เจ็บคอ
แก้ปวดเมื่อย ลดบวม
แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม
แก้ปวด

7
8
9

สารสกัดเถาวัลย์เปรียง
น้ามันไพล
ยาหม่องไพล

แคปซูล
sol
cream

แก้ปวดเมื่อย
แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม
แก้ปวดเมื่อย ลดอักเสบ บวม

10

ยาจันทร์ลีลา

แคปซูล

แก้ไข้ ตัวร้อน

11
12
13

ยาแก้ไข้หา้ ราก
ชาชงรางจืด
ลูกประคบสมุนไพร

แคปซูล
ผงชงละลาย

แก้ไข้ ตัวร้อน
แก้ไข้ ตัวร้อน
แก้ปวดเมื่อย

14

ยาหอมนวโกฐ

15
16
17
18
19

ยาหอมเทพจิตร
ครีมพญายอ
กลีเซอรีนพญายอ
เสลดพังพอนกลีเซอรีน
โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม

แคปซูล
ผงละลาย
cream
glycerine
ครีม
lotion

แก้ลม วิงเวียน
แก้ลม วิงเวียน
แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด
แก้ผื่น พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด
พิษแมลงกัดต่อย เริม งูสวัด
ป้องกันยุงกัด

วิธีใช้
ชงละลายน้าดื่ม
ชงละลายน้า ดิ่ม
รับประทาน ครังละ 2 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
ทา นวด
ทา ห้ามนวด
ทา นวด ส้าหรับนวดเท้า
รับประทาน ครังละ 1 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
ทา นวด
ทา นวด
รับประทาน ครังละ 2 เม็ด ทุก 6 ชม.
เวลามีไข้
รับประทาน ครังละ 3 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
1 ซอง วันละ 3 ครัง ก่อนอาหาร
5 เม็ด ละลายน้า2-4 ชต. ทุก 3 ชม.
ไม่เกินวันละ 3 ครัง
4-5 เม็ด ละลายน้า2-4 ชต. วันละ
2-3 ครัง
ทาบางๆ วันละ 3-5 ครัง
ทาแผลในปาก
ทาบางๆ วันละ 5 ครัง
ทาบางๆ

หมำยเหตุ

first line drug แทนยาปฏิชีวนะ
แทน analgesic balm

ใช้แทน กลุ่มแก้ปวด NSIADs เช่น
diclofenac ibuprofen
แทน analgesic balm
แทน analgesic balm
first line drug แทนparacetamol

แทน Acyclovir cream
แทน TA ORAL PASTE
แทน Acyclovir cream

20

ยาหม่องพญายอ

ครีม

แก้อักเสบ บวมช้า แมลงกัดต่อย

21

ขมินชัน

แคปซูล

22

ขิง

แคปซูล

ขับลม แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ
แก้จุกเสียด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องอืด ขับลม

23

ยาเบญจกุล

แคปซูล

ขับลม แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ

24

ยาธาตุบรรจบ

แคปซูล

แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย

25

ยาธาตุอบเชย

ยาน้า

ขับลม แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้อ

26

Senna tab(ยาเม็ดมะขามแขก)

tablet

ยาระบาย

27
28
29

ยาธรณีสันฑฆาต
ชาชงชุมเห็ดเทศ
ยาเหลืองปิดสมุทร

30

เพชรสังฆาต

capsule

แก้ริดสีดวง

31
32
33

ยาประสะไพล
ยาอมมะแว้งรสบ๊วย
ยาแก้ไอมะขามป้อม

แคปซูล
tablet
syrup

ขับน้าคาวปลา แก้ประจ้าเดือนมาไม่ปกติ
อมแก้ไอ แก้เจ็บคอ
แก้ไอ

34

ยาประสะมะแว้ง

แคปซูล

แก้ไอ ละลายเสมหะ

แคปซูล
ยาผงละลายน้า
ยาผงละลายน้า

แก้กษัยเส้น แก้ทอ้ งผูก
แก้ทอ้ งผูก
ลดอาการถ่ายเหลว

ทางบางๆ เวลาแพ้ คัน

แทน TA cream

รับประทาน ครังละ 2 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
รับประทาน ครังละ 2 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
รับประทาน ครังละ 2 เม็ด วันละ 3
ครัง หลังอาหาร
1 ช้อนชา + น้า 4 ช้อนโต๊ะ วันละ 3
ครัง ก่อนอารหาร

แทนSimethicone tab, M carminative,
Sodamint
first line drug
แทนSimethicone tab, M carminative,
Sodamint

1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครัง หลังอาหาร
รับประทานครังละ 2 เม็ด เวลาถ่าย
เหลว
รับประทานครังละ 2 เม็ด เวลาถ่าย
เหลว
1 ซอง วันละ 3 ครัง ก่อนอาหาร
10 เม็ด ละลายน้า ทุก 4-6 ชม
รับประทานครังละ 2 เม็ดวันละ 2 ครัง
หลังอาหาร
รับประทานครังละ 2 เม็ดวันละ 3 ครัง
ก่อนอาหาร
อมครังละ 1 - 2 เม็ด เมื่อมีอาการไอ
จิบเวลาไอ
ละลายน้ามะนาวแทรกเกลือ
รับประทาน หรือใช้อมเมื่อมีอาการ

แทน M carminative, M stomachic

แทนSimethicone tab, M carminative,
Sodamint

แทนBisacodyl

first line drug ในท้องเสีย
แทน Daflon

แทน M tussis
แทน Glyceryl guiacolate Tab

35

ยาปราบชมพูทวีป

เม็ด

36

ยาบ้ารุงโลหิต

เม็ด

37

ยาปลูกธาตุไฟ

เม็ด

38

ตรีผลา

เม็ด

39

ยามะระขีนก

เม็ด

40

ยาสหัสธารา

เม็ด

41

ชาชงหญ้าดอกขาว

ชาชง

42

Aloe gel(ว่านหางจรเข้)

gel

43

ครีมใบบัวบก

ครีม

รับประทานครังละ 2 เม็ดวันละ 4 ครัง
แก้หวัด แก้แพ้อากาศ
ก่อนอาหาร
แทน cpm tab
รับประทานครังละ 1 กรัม วันละ 2
บ้ารุงโลหิต
ครัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
รับประทานครังละ 1 กรัม วันละ 3
กระตุ้นน้านม ระดูมาไม่สม่้าเสมอ กระจาย ครัง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน
เลือดลมในหญิงหลังคลอด
เมื่อระดูมาให้หยุดรับประทาน
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ล้างพิษออก
จากระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และ
ระบบน้าเหลือง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้าน
รับประทานครังละ 1-2 แคปซูล วันละ
อนุมูลอิสระ
3 ครัง หลังอาหาร
รับประทานครังละ 2 เม็ดวันละ 3 ครัง
ยาเจริญอาหาร ลดน้าตาลในเลือด
ก่อนอาหาร
รับประทานครังละ 2 เม็ดวันละ 3 ครัง
แก้ชาปลายมือ ปลายเท้า
ก่อนอาหาร
สรรพคุณ แทน vitamin b1-6-12
ใส่ชา 1 ซอง เติมน้าร้อน 1 แก้วทิงไว้
2-5 นาที ดื่มขณะอุ่น วันละ 3 ครัง
ช่วยอดบุหรี่
ก่อนอาหาร
ใช้รักษาแผลน้าร้อนลวก ผิวหนังอักเสบ
บวม แผลสด แผลของมีคม
ทาบางๆ
ทาบริเวณแผลภายหลังท้าความสะอาด
ช่วยสมานแผล ลบรอยแผลเป็นและจุด
และฆ่าเชือแล้ววันละ 1-2 ครัง หรือ
ด่างด้า ท้าให้แผลนุ่มเร็วขึน
ตามแพทย์สั่ง

