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ค ำน ำ 

การใช้ยาสมุนไพรในปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เท่ายาแผนปัจจุบัน  สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดมา
จากการไม่รู้จักยาสมุนไพรหรือรู้จักแต่ไม่ทราบสรรพคุณ และการใช้อย่างถูกวิธี จึงไม่นิยมน ามาใช้  
ในชีวิตประจ าวันเท่าท่ีควร นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ด้านสาธารณสุข 
ในส่วนของ Service Excellence แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan) มุ่งเน้นส่งเสริม
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ คณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษา
และทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเล็งเห็นว่า หากมีคู่มือการใช้ยาสมุนไพรประจ าหน่วยบริการ จะเป็นสื่อท่ีช่วยให้
เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพรได้มากข้ึน ท าให้มีความมั่นใจ สามารถแนะน าการใช้
ยาสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานการใช้ยาสมุนไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 เพ่ือก าหนดรายการ
ยาสมุนไพร ค้นคว้าข้อมูล และจัดท า คู่มือมาตรฐานการใช้ยาสมุนไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือมาตรฐานการใช้ยาสมุนไพร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าในหน่วยบริการสาธารณสุขและผู้สนใจ 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

           หน้ำ 

ยาขมิ้นชัน             1 
ยาระบายมะขามแขก            2  
ยาผสมเพชรสังฆาต            3 
ยาเถาวัลย์เปรียง             4 
ยาฟ้าทะลายโจร             5 
ยาสหัสธารา             6 
ยาหอมนวโกฐ             7 
ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม            9 
ยาขิง             10 
ยาประสะมะแว้ง            11 
ยาธรณีสันฑะฆาต           12 
ยาจันทน์ลีลา            13 
ยาพญายอ            14 
ยาว่านหางจระเข้            15 
ยาประสะไพล            16 
ยารางจืด            18 
ยาธาตุบรรจบ            19 
ยาปราบชมพูทวีป           21 
ยาบ ารุงโลหิต            22 
ยาหญ้าดอกขาว            23 
ยาห้าราก (ยาเบญจโลกวิเชียร)          24 
ยาหอมเทพจิตร            25 
ยาตรีผลา            26 
ยาประคบ            27 
ยาหญ้าหนวดแมว           28 
ยาชุมเห็ดเทศ            29 
ยาเบญจกูล            30  
ยาธาตุอบเชย            31 
ยาไพล             32 
ยาปลูกไฟธาตุ            33 
ยาเหลืองปิดสมุทร           34 
ภำคผนวก 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง           36 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดท ามาตรฐานการใช้ยาสมุนไพรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2560    42 



หน้า  | 1 

 

ยาขมิ้นชัน 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงเหง้าขม้ินชัน (Curcuma longa L.) มีสาระส าคัญ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
น้ าหนัก (w/w) และน้ ามันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก (v/w) 
สรรพคุณ บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน   
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้ าดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้ 
ข้อควรระวัง -ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
               -ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์  
               -ควรระวังการใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย 
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด
(antiplatelets)  
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrom P450 (CYP) 
เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP3A4, CYP1A2 แต่กระตุ่นเอนไซม์ CYP2A6  
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, 
cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว 
อาการไม่พึงประสงค์ ผิวหนังอักเสบจากการแพ้  
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  Simethicone  5  mg, Sodamint  tab 300 mg, Mix camminative, Antacid  gel 
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ยาระบายมะขามแขก 

รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงใบมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.) 
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผูก 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตรก่อนนอน 
                   ชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน   
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่
ทราบสาเหตุ 
ข้อควรระวัง –ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease 
               -การรับประทานยาในขนาดสูง อาจท าให้เกิดไตอักเสบ (nephritis) 
               -ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะจะท าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ า และเกลือแร่มาก
เกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะท าให้ล าไส้ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย 
               -ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร  
อาการไม่พึงประสงค์ ปวดมวนท้อง ผื่นคัน  
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  Bisacodyl  
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ยาผสมเพชรสังฆาต 

สูตรที1่  
รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)  
ตัวยาส าคัญ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาเพชรสังฆาต หนัก 70 กรัม รากอัคคีทวาร หนัก 20 กรัม  โกฐ
น้ าเต้า หนัก 10 กรัม  
สรรพคุณ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1.2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง  -ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร  
อาการไม่พึงประสงค์ ท้องเสีย  
ข้อมูลเพิ่มเติม - 

สูตรที2่ 
รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.)  
ตัวยาส าคัญ ในผงยา 85 กรัม ประกอบด้วย เถาเพชรสังฆาต หนัก 50 กรัม กะเม็ง(ทั้งต้น) หนัก 15 กรัม   โกฐ
น้ าเต้า หัวกระชาย หนักสิ่งละ 10 กรัม  
สรรพคุณ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง  -ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร  
อาการไม่พึงประสงค์ ท้องเสีย มวนท้อง 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  Daflon®, Sidual® 
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ยาเถาวัลย์เปรียง 

รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.)  
ตัวยาส าคัญ ผงจากเถาของเถาวัลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb.) Benth.) 
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ  500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที    
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 
ข้อควรระวัง –ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวด 
กลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs) 
               -อาจท าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร 
อาการไม่พึงประสงค์ ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น  
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  orphenadrine+paracetamol, tolperisone 50 mg, กลุ่ม NSAIDs เช่น diclofenac 
25 mg เป็นต้น 
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ยาฟ้าทะลายโจร 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)  
ตัวยาส าคัญ ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.ex Nees)  
ที่มีสาระส าคัญ total lactone โดยค านวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ าหนัก (w/w) 
สรรพคุณ 1.บรรเทาอาการเจ็บคอ  
            2.บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
ขนาดและวิธีใช้ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อน
นอน    
ข้อห้ามใช้ –ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ฟ้าทลายโจร  
             -ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจท าให้เกิดทารกวิรูปได้ 
             -ห้ามใช้ฟ้าทลายโจรส าหรับแก้เจ็บคอ ในกรณีต่างๆต่อไปนี้ 
                    -ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A 
                    -ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื่อ Streptococcus group A 
                    -ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจรูห์มาติค 
                    -ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองใน
คอ มีไข้สูง และหนาวสั่น 
ข้อควรระวัง –หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้แขน ขา มีอาการชาและอ่อนแรง  
                -หากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หายหรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และ
พบแพทย์ 
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด 
(antiplatelets) 
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมทแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) 
เนื่องจากฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4 
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร 
วิงเวียงศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้  
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  serratiopeptidase 5 mg 
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ยาสหัสธารา 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 1000 กรัม ประกอบด้วย 
                1.พริกไทยล่อน หนัก  240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม หัศ
คุณเทศ หนัก 48 กรัม  
                2.เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม 
                3.เหง้าว่านน้ า หนัก 88 กรัม  
                4.การบูร หนัก 14 กรัม ดอกจันทน์ หนัก 13 กรัม เทียนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน์ หนัก 12 กรัม 
เทียนตาตั๊กแตน มหาหิงคุ์ หนักสิ่งละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย์ หนัก 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสิ่งละ 8 
กรัม เทียนด าหนัก 7 กรัม โกฐกักกรา หนัก 6 กรัม โกฐเขมา หนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฐพุงปลา 
หนัก 3 กรัม  
สรรพคุณ ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ  
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ  1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร    
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง –ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก และกรด
ไหลย้อน เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน  
               -ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจ
เกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
               -ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifanpicin เนื่องจาก
ต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
อาการไม่พึงประสงค์ ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน  
ข้อมูลเพิ่มเติม – 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน orphenadrine+paracetamol, tolperisone 50 mg, กลุ่ม NSAIDs เช่น diclofenac 
25 mg เป็นต้น, vitamin B complex, vitamin B 1-6-12 
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ยาหอมนวโกฐ 

รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
สูตรต ารับยา ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย 
             1.โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา      โกฐ
ชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             2.เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ 
เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             3.เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตีนนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระล าพัก ขอนดอก เนื้อไม้
กฤษณา หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             4.เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสิ่งละ 3 กรัม 
             5.หัวแห้วหมู ลูกกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา   แก่นสน 
หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             6.แก่นสักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด  หนัก
สิ่งละ 4 กรัม 
             7.เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             8.เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
             9.พิมเสน หนัก 1 กรัม 
สรรพคุณ 1.แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ  
            2.แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด และ
อ่อนเพลีย)  
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ ากระสาย เมื่อมีอาการทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควร
เกินวันละ 3 ครั้ง 
                              น้้ากระสายยาที่ใช้  
                              -กรณีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุใช้น้ าลูกผักชี (15 
กรัม) หรือเทียนด า (15 กรัม) ต้มเป็นน้ ากระสายยา 
                              -กรณีแก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร 
ท้องอืด และอ่อนเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ 15 กรัม) และเถา
บอระเพ็ด (7 องคุลี หรือ 15 กรัม) ต้มเป็นน้ ากระสายยา 
                              -ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุกแทน 
                    ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ทุก 3 – 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ  
ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด 
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(antiplatelets) 
               -ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 
อาการไม่พึงประสงค์ -  
ข้อมูลเพิ่มเติม –ในสูตรต ารับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่า ไคร้เครือท่ีใช้และมีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดเป็นพืชในสกุล Aristolochia ซึ่งพืชในสกุล Aristolochia มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็ นพิษต่อไต 
(nephrotoxicity) และเมื่อปีค.ศ.2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน dimenhydrinate, cinnarizine 
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ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 

รูปแบบยา ยาน้ า (รพ.)  
สูตรต ารับที่ 1 ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย สารสกัดน้ ามะขามป้อมเข้มข้น ร้อยละ 40 60 มิลลิลิตร สาร
สกัดใบเสนียด 10 มิลลิลิตร กลีเซอรีน 5 มิลลิลิตร เกลือแกง 0.5 มิลลิลิตร สารสกัดรากชะเอมเทศ 0.45 มิลลิลิตร 
แอลกอฮอล์ร้อยละ 95 0.05 มิลลิลิตร เกล็ดสะระแหน่ 0.01 มิลลิกรัม 
สูตรต ารับที่ 2 ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย สารสกัดน้ ามะขามป้อมเข้มข้น ร้อยละ 25 30 มิลลิลิตร มะนาว
ดองแห้ง 8 มิลลิกรัม สารสกัดรากชะเอมเทศ 5 มิลลิลิตร ผิงส้มจีน 3.3 มิลลิกรัม บ๊วย 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอ
พิเภก 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอไทย 1 มิลลิกรัม หล่อฮังก๊วย 2 มิลลิกรัม เกล็ดสะระแหน่ 0.08 มิลลิกรัม น้ าตาล
ทรายแดง 40 มิลลิกรัม 
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง 
ข้อห้ามใช้ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
ข้อควรระวัง  ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย เนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม – 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน M. tussis®, brown mixtures, dextromethorphan 15 mg 
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ยาขิง 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงเหง้าขิง (Zingiber officinale Rosc.) ที่มีน้ ามันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อ
น้ าหนัก (v/w) 
สรรพคุณ 1. บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด 
            2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากเมารถ เมาเรือ 
            3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด  
ขนาดและวิธีใช้ - บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด 
                      รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม 
                   - ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากเมารถ เมาเรือ 
                      รับประทานวันละ 1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที  
                   - ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด        
                     รับประทานครัง้ละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง             
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด
เลือด (antiplatelets) 
                 - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
                 - ไม่แนะน าให้รับประทานในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ 
อาการไม่พึงประสงค์ อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน simethicone 5 mg, sodamint tab 300 mg, mix carminative, dimenhydrinate 
50 mg 
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ยาประสะมะแว้ง 

รูปแบบยา ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย 
             1. ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครือ หนักสิ่งละ 24 กรัม 
             2. ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ 12 กรัม 
             3. เหง้าขมิ้นอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะตุ หนัก 3 กรัม   
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ท าให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ  
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                   ผู้ใหญ ่รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ละลายน้ ามะนาวแทรกเกลือรับประทาน 
                   เด็ก อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 200 – 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการละลายน้ ามะนาวแทรก
เกลือรับประทาน 
                    ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน 
                   ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ละลายน้ ามะนาวแทรกเกลือรับประทาน 
หรือใช้อม   
                     เด็ก อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 200 – 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการละลายน้ ามะนาว
แทรกเกลือรับประทาน หรือใช้อม            
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง  - ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
                 - ในผู้ป่วยที่ต้องจ ากัดการใช้เกลือ ไม่ควรใช้น้ ามะนาวแทรกเกลือ 
                 - ไม่แนะน าให้รับประทานในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน strepsil®, bromhexine 8 mg 
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ยาธรณีสันฑะฆาต 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย 
             1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม 
             2. ยาด าสะตุ หนัก 20 กรัม 
             3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม   
             4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม 
             5. ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม 
             6. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนด า เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัว
กระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา  
โกฐน้ าเต้า หนักสิ่งละ 1 กรัม  
สรรพคุณ แก้กษัยเส้น  
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                   รับประทานครัง้ละ 500 มิลลิกรัม -  1 กรัม ละลายน้ าสุกหรือผสมน้ าผึ้งปั้นลูกกลอนวันละ 1 ครั้ง 
ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน 
                   ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน และชนิดแคปซูล 
                  รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน   
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก 
ข้อควรระวัง  - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการ
จับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
                 - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดกรสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
                 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propanolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจาก
ต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
                 - ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน milk of magnesia, bisacodyl 5 mg 
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ยาจันทน์ลีลา 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่น
จันทน์แดง ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนักสิ่งละ 12 กรัม พิมเสน หนัก 3 กรัม   
สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                   ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ าสุกทุก 3 – 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
                   เด็กอายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม -  1 กรัม ละลายน้ าสุกทุก 3 – 4 ชั่วโมง 
เมื่อมีอาการ   
                   ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล 
                  ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ทุก 3 – 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
                   เด็กอายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม -  1 กรัม ทุก 3 – 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง  - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก 
                 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ึนควรปรึกษาแพทย์ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม แนะน าให้ใช้ยาจันทน์ลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับฤดู หรือไข้ระหว่างมีประจ าเดือน 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน paracetamol 500 mg 
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ยาพญายอ 

รูปแบบยา ยาครีม ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 4 – 5 โดยน้ าหนัก (w/w) 
             สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอในกลีเซอรีน ร้อยละ 2.5 – 4 
โดยน้ าหนัก (w/w) 
             สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) (รพ.) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอในกลีเซอรีน ร้อยละ 2.5 
– 4 โดยน้ าหนัก (w/w) 
              โลชัน ทีมี่สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 1.25 โดยน้ าหนัก (w/w) 
              โลชัน (รพ.) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 1.25 โดยน้ าหนัก (w/w) 
              ยาขีผ้ึง้ (รพ.) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอร้อยละ 4 – 5 โดยน้ าหนัก (w/w) 
              ทิงเจอร์ (รพ.) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของพญายอสดร้อยละ 10 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร (w/v) 
ตัวยาส าคัญ สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง (Clinacanthus nutans(Burm. f.) Lindau) 
สรรพคุณ 1. ยาครีม บรรเทาอาการของเริมและงูสวัส 
            2. สารละลาย (ส าหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer) แผลจากการฉายรังสีและเคมี
บ าบัด 
            3. โลชัน บรรเทาอาการ ผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มคัน 
            4. ยาขี้ผึ้ง บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย 
            5. ทิงเจอร์พญายอ บรรเทาอาการของเริมและงูสวัส 
ขนาดและวิธีใช้ ทาบริเวณท่ีมีอาการวันละ 5 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง  -  
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน acyclovir cream, acyclovir oral paste 
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ยาว่านหางจระเข้ 

รูปแบบยา ยาเจล ยาโลชันเตรียมสด (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ชนิดเจล 
               ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก 
               ชนิดโลชันเตรียมสด 
               ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ าหนัก 
(w/w) 
สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก (burn) 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดเจล 
                   ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก วันละ 3 - 4 ครั้ง 
                   ชนิดโลชันเตรียมสด  
                   ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก วันละ 3 - 4 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผสมว่านหางจระเข้ 
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยา
ข้อมูลเพิ่มเติม ยาโลชันเตรียมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน เก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน - 
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ยาประสะไพล 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 162 กรัม ประกอบด้วย 
1. เหง้าไพล หนัก 81 กรัม 
2. ผิวมะกรูด เหง้าว่านน้ า หัวกระเทียม หัวหอม พริกไทยล่อน ดอกดีปลี เหง้าขิง เหง้าขมิ้นอ้อย เทียนด า เกลือ
สินเธาว์ หนักสิ่งละ 8 กรัม 
3. การบูร หนัก 1 กรัม 
สรรพคุณ 1. ระดูมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ 
            2. บรรเทาอาการปวดประจ าเดือน 
            3. ขับน้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร 
ขนาดและวิธีใช้ กรณีระดูมาไม่สม้่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ 
                  ชนิดผง 
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ าสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา 
ให้หยุดรับประทาน 
                  ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน  
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้หยุด
รับประทาน 
                  กรณีปวดประจ้าเดือน 
                  ในกรณีที่มีอาการปวดประจ้าเดือนเป็นประจ้า ให้รับประทานยา ก่อนมีประจ้าเดือน 2 - 3 วัน 
ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองท่ีมีประจ้าเดือน 
                  ชนิดผง  
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ าสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
                  ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน 
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัมวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
                  กรณีขับน้้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  
                  ชนิดผง  
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ าสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่า
น้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน 
                  ชนิดลูกกลอน ชนิดเม็ด และชนิดแคปซูล  
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ าคาวปลาจะหมด แต่
ไม่เกิน 15 วัน 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 
            - ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะท าให้มีการขับระดูออกมามากขึ้น 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ  ตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
               - กรณีระดูมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน  
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               - กรณีขับน้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน mefenamic acid 250 mg 
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ยารางจืด 

รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (Thunbergia laurifolia Lindl.) 
สรรพคุณ 1. ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน 
            2. ถอนพิษเบื่อเมา  
ขนาดและวิธีใช้ กรณีถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน 
                   ชนิดชง 
                   รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเม่ือ
มีอาการ 
                   ชนิดแคปซูล 
                   รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
                   กรณีถอนพิษเบื่อเมา 
                   ชนิดชง 
                   รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร หรือเมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก  
               - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ 
               - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
               - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอื่นอย่างต่อเนื่องเพราะยารางจืด อาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออก
จากร่างกาย ท าให้ประสิทธิผลของยาลดลง 
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยา
ข้อมูลเพิ่มเติม ยาโลชันเตรียมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน เก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส) 
ข้อมูลเพิ่มเติม ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ต าและคั้นน้ าซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิดส าแดง  
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน - 
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ยาธาตุบรรจบ 
รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย 
             1. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม 
             2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม 
             3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนด า เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนเยาวพาณี 
เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี หัว
เปราะหอม การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม 
สรรพคุณ 1. บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
            2. บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมี
เลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น 
ขนาดและวิธีใช้  
                   ชนิดผง 
                  ผู้ใหญ่ 
                   รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                  เด็ก อายุ 6 - 12 ปี 
                   รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ ากระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                  น้้ากระสายยาที่ใช้ 
                   • กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุบชงน้ าร้อนหรือใช้ใบกะเพราต้มเป็นน้ ากระสาย
ยา 
                   • กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้เปลือกแคหรือ
เปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ าปูนใสเป็นน้ ากระสายยา           
                   • ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ าสุกแทน 
                  ชนิดลูกกลอนและชนิดแคปซูล  
                  ผู้ใหญ่ 
                   รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                  เด็ก อายุ 6 - 12 ปี 
                   รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการ
จับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
               - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
               - ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์  
อาการไม่พึงประสงค์ ในสูตรต ารับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการ
จ าหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล Aristolochia ซึ่งพืชในสกุล Aristolochia    มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความ
เป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเม่ือปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล Aristolochia 
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เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน loperamide 2 mg 
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ยาปราบชมพูทวีป 
รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 465 กรัม ประกอบด้วย 
1. เหงือกปลาหมอ (ทั้งต้น) พริกไทยด า ใบกัญชาเทศ หนักสิ่งละ 120 กรัม 
2. หัศคุณเทศ ดอกกานพลู หนักสิ่งละ 10 กรัม หัวบุกรอ เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง 
เหง้าขิง หนักสิ่งละ 8 กรัม 
3. เทียนแดง เทียนตาตั๊กแตน เทียนแกลบ หนักสิ่งละ 6 กรัม เทียนด า โกศสอ โกฐเขมา ลูกพิลังกาสา ล าพันหาง
หมู หนักสิ่งละ 4 กรัม 
4. ดอกดีปลี การบูร หนักสิ่งละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน หนักสิ่งละ 1 กรัม 
สรรพคุณ บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการท่ีเกิดจากการแพ้อากาศ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อ แบคทีเรียที่มีอาการ
เจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น้ ามูกและเสมหะเขียว เป็นต้น 
            - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ เด็ก 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน 
เนื่องจากเป็นต ารับยารสร้อน 
               - ควรระวังการใช้ยาเกินขนาดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตหรือทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากอาจ
เกิดพิษจากการบูร 
               - ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin 
เนื่องจากต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
อาการไม่พึงประสงค์ แสบร้อนยอดอก 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน cetirizine 
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ยาบ้ารุงโลหิต 

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 75 กรัม ประกอบด้วย 
            1. แก่นฝาง ดอกค าไทย หนักสิ่งละ 10 กรัม 
            2. ครั่ง หนัก 4 กรัม 
            3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดีปลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู เถาขม้ินเครือ เถามวกแดง แก่น
ก าลังวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม 
            4. ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียน
ตาตั๊กแตน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกศจุฬาลัมพา หนักสิ่งละ 1 กรัม 
            5. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอดีงู เนื้อลูกสมอพิเภก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชยเทศ แก่นจันทน์แดง 
แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา หนักสิ่งละ 1 กรัม 
สรรพคุณ บ ารุงโลหิต 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                   รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยาวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
                   น้ ากระสายยาที่ใช้  
                   • ใช้น้ าต้มดอกค าไทย หรือดอกค าฝอย เป็นน้ ากระสายยา 
                   • ถ้าหาน้ ากระสายไม่ได้ให้ใช้น้ าสุกแทน 
                  ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด  
                  รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 
               - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน multivitamin 
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ยาหญ้าดอกขาว 

รูปแบบยา ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงหญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea (L.) Less.) 
สรรพคุณ ลดความอยากบุหรี่ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง 
อาการไม่พึงประสงค์ ปากแห้ง คอแห้ง 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน -  
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ยาห้าราก (ยาเบญจโลกวิเชียร) 
รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด 
สูตรต ารับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 
             รากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากชิงชี่ รากไม้เท้ายายม่อม หนักสิ่งละ 20 กรัม 
สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                   ผู้ใหญ ่
                   รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ าสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                   เด็ก อายุ 6 - 12 ปี 
                   รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ าสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                   ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด 
                   ผู้ใหญ ่
                   รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
                   เด็ก อายุ 6 - 12 ปี 
                   รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก  
               - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
               - ไม่แนะน าให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือไข้ระหว่างมีประจ าเดือน  
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน paracetamol 500 mg 
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ยาหอมเทพจิตร 
รูปแบบยา ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิ่งละ 4 กรัม ดอก
มะลิ หนัก 183 กรัม 
               2. ผิวมะกรูด ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานูหรือส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนัก
สิ่งละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม 
               3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกศก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐ
ชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 กรัม 
               4. เทียนด า เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย์ 
เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 
               5. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาวหรือ แก่นจันทน์
ชะมด กฤษณา กระล าพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม รากแฝกหอม หนักสิ่งละ 2 กรั ม       
               6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม 
สรรพคุณ แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการท่ีรู้สึกใจหวิววิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่า
จะเป็นลม) ใจสั่น และบ ารุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง  
                  รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม ละลายน้ าสุก เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 
ครั้ง 
                   ชนิดเม็ด 
                   รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง - ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการ
จับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
               - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
               - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน dimenhydrinate 50 mg 
 
 

 

 

 

 



หน้า  | 26 

 

ยาตรีผลา 
รูปแบบยา ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 
             เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 30 กรัม 
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง 
                   รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3 - 5 นาที ดื่ม
ในขณะยังอุ่น เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง 
                   ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน  
                   รับประทานครั้งละ 300 - 600 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ 3 - 4 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ -  
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย 
อาการไม่พึงประสงค์ ท้องเสีย 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน M.tussis/brown mixtures 
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ยาประคบ 
รูปแบบยา ยาประคบสมุนไพรสด (รพ.) ยาประคบสมุนไพรแห้ง (รพ.) 
สูตรต ารับ ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย 
            1. เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน 10 กรัม ตะไคร้ (ล าต้น) 10 
กรัม ใบส้มป่อย 10 กรัม 
            2. เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ การบูร 2 ช้อนโต๊ะ 
สรรพคุณ ประคบเพื่อลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ 
ขนาดและวิธีใช้ น ายาประคบไปนึ่ง แล้วใช้ประคบ ขณะยังอุ่น วันละ 1 - 2 ครั้ง ลูกประคบ 1 ลูกสามารถใช้ได้ 3 - 
4 ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนน าไปแช่ตู้เย็น 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามประคบบริเวณท่ีมีบาดแผล 
             - ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง หรือมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน 
ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เนื่องจากจะท าให้มีอาการอักเสบบวมมากข้ึน และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้ โดยควร
ประคบหลังเกิดอาการ 24 ชั่วโมง 
ข้อควรระวัง - ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อนหรือบริเวณท่ีมี
กระดูกยื่น และต้องระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผู้สูงอายุ เพราะมักมีความรู้สึกในการ
รับรู้และตอบสนองช้า อาจท าให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย 
               - หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรอาบน้ าทันที เพราะเป็นการล้างตัวยาจากผิวหนัง และ
ร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (จากร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) อาจท าให้เกิดเป็นไข้ได้  
               - ควรระวังการใช้ในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบในยาประคบ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
1) ยาประคบสมุนไพรสด ผลิตจากสมุนไพรสด (เก็บได้ประมาณ 3 วัน) น้ าหนักไม่น้อยกว่า ลูกละ 400 กรัม 
2) ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บได้ประมาณ 2 ปี) น้ าหนักไม่น้อยกว่า ลูกละ 200 กรัม 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน topical NSAIDs, balm  
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ยาหญ้าหนวดแมว 
รูปแบบยา ยาชง ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงจากใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) 
สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่วขนาดเล็ก 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 - 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการท างานของหัวใจและ/หรือไตบกพร่อง 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ต้องจ ากัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เนื่องจากยาหญ้า
หนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง 
               - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ าตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral hypoglycemic agents) หรือ
ร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจท าให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน varenicline, bupropion  
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ยาชุมเห็ดเทศ 
รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) 
ตัวยาส าคัญ ผงใบชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb., Cassia alata L. (ชื่อพ้อง)) ที่มีสารส าคัญ 
hydroxyanthracene derivatives โดยค านวณเป็น rhein-8-glucoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ าหนัก 
(w/w) 
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผูก 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง 
                   รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม ชงน้ าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที วันละ 1 
ครั้ง ก่อนนอน 
                   ชนิดแคปซูล  
                   รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้ ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบ
สาเหตุ 
ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease 
               - การรับประทานยาในขนาดสูงอาจท าให้เกิดไตอักเสบ (nephritis) 
               - ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะท าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ าและเกลือ
แร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และท าให้ล าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย  
               - ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท าให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของล าไส้ใหญ่ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน bisacodyl 5 mg, milk of magnesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  | 30 

 

ยาเบญจกูล 
รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 
             ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม 
สรรพคุณ 1. บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
            2. บ ารุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดชง  
                   รับประทานครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 
                   ชนิดผง  
                   รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 
                   ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน 
                   รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก 
ข้อควรระวัง - ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน เนื่องจากอาจท าให้ไฟธาตุก าเริบ 
                - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน 7 วัน 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม – 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน simethicone 5 mg, sodamint tab 300 mg, mix carminative 
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ยาธาตุอบเชย 
รูปแบบยา ยาน้ า (รพ.) 
สูตรต ารับ ในยาน้ า 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย 
           1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม 
           2. เกล็ดสะระแหน่ การบูร หนักสิ่งละ 50 มิลลิกรัม 
สรรพคุณ ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 
ข้อห้ามใช้ - 
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม – 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน mix carminative 
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ยาไพล 
 
รูปแบบยา ยาครีม 
ตัวยาส าคัญ ยาที่มีปริมาณน้ ามันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.) 
ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ าหนัก (v/w) 
สรรพคุณ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ า เคล็ดยอก 
ขนาดและวิธีใช้ ทาและถูเบา ๆ บริเวณท่ีมีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง 
ข้อห้ามใช้ - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
             - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด 
ข้อควรระวัง -  
อาการไม่พึงประสงค์ - 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน analgesic balm 
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ยาปลูกไฟธาตุ 
รูปแบบยา ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 
              1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม 
              2. ดอกดีปลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ า หัวแห้ว
หมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา หนักสิ่งละ 5 กรัม 
สรรพคุณ 1. กระตุ้นน้ านม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด 
            2. ปลูกไฟธาตุให้บริบูรณ์ ปรับระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น 
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจาก
ต ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง 
อาการไม่พึงประสงค์ แสบร้อนยอดอก 
ข้อมูลเพิ่มเติม แพทย์แผนไทยดั้งเดิม ใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน domperidone 
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ยาเหลืองปิดสมุทร 
รูปแบบยา ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.) 
สูตรต ารับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 
              1. เหง้าขมิ้นชัน หนัก 30 กรัม 
              2. ชันย้อย ครั่ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวแห้วหมู เหง้าขมิ้นอ้อย เปลือก
เพกา รากกล้วยตีบ หัวกระเทียมค่ัว ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 5 กรัม 
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน และท้องเสีย
ชนิดที่ไม่มีไข้ 
ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผงและชนิดเม็ด  
                    ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ ากระสายยา ทุก 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
                    เด็ก อายุ 3 – 5 เดือน  รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม 
                         อายุ 6 – 12 เดือน รับประทานครั้งละ 300 – 400 มิลลิกรัม 
                         อายุ 1 – 5 ขวบ    รับประทานครั้งละ 500 – 700 มิลลิกรัม 
                         อายุ 6 - 12 ปี      รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม 
                         ละลายน้ ากระสายยา ทุก 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
                    น้้ากระสายยาที่ใช้  
                         ใช้น้ าเปลือกลูกทับทิมหรอืเปลือกแคตม้ แทรกกับน้ าปนูใสเป็นน้ ากระสายยา 
                         ส าหรบัเดก็เลก็ให้บดผสมกับน้ ากระสายยา ใช้รบัประทานหรอืกวาดก็ได้ 
                         ถ้าหาน้ ากระสายยาไม่ได ้ให้ใช้น้ าสุกแทน  
                    ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล 
                   เดก็ อายุ 6 - 12 ปี      รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ 
                   ผู้ใหญ่ (รพ.)              รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
ข้อห้ามใช้   - 
ข้อควรระวัง ใช้ไม่เกิน 1 วัน ถ้าหากอาหารไม่ดี 
อาการไม่พึงประสงค์  - 
ข้อมูลเพิ่มเติม  - 
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน loperamide 2 มิลลิกรัม 
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ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของเครื่องยา 
เครื่องยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ฤทธิ์ลดความดันโลหิต กระเทียม1,2,3,4 กฤษณา5 ชะเอมเทศ6 เปราะหอม7,8 ย่านาง9 เกสรบัวหลวง10 ฝาง11 
หญ้าฝรั่น12,13 อบเชยเทศ14 ขอนดอก15 เทียนข้าวเปลือก16 เทียนด า17,18 เทียนแดง19 เทียนเยาวพาณี13 
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โกฐหัวบัว34 กานพลู4,31 เทียนแดง35 ขิง36,37 ลูกจันทน์38 
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ฤทธิ์ต้านการอาเจียน แห้วหมู53 กานพลู4,31 ขิง3,4,13,54,55 

เครื่องยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
ฤทธิ์เสริมระยะเวลาหลับของยา pentobarbital ยาวนานขึ้น ดอกบุนนาค56 
ฤทธิ์คลายความกังวลท าให้สงบ ลูกผักชี57 โกฐเชียง58 จันทน์เทศ59 กานพลู4,31 โกฐสอ60 หญ้าฝรั่น61,62,63  
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ฤทธิ์ท าให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองดีขึ้น หญ้าฝรั่น65,66,67,68 

เครื่องยาที่มีผลต่อการปวด อักเสบ และแก้ไข้ 
ฤทธิ์ต้านการปวด อักเสบ และแก้ไข้ โกฐเขมา (สาระส าคัญคือ สาร β-eudesmal, atractylochromene และ 
polyacetylenes69,70,71,72,73,74 มีฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบ), โกศจุฬาล าพา (สาระส าคัญคือ scopoletin มี
ฤทธิ์แก้ไข้ และต้านการอักเสบ75, สาร artemisinin มีผลรักษาโรคมาลาเรียที่ดื้อต่อยา76,77) โกศสอ (สาระส าคัญที่
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบคือ byakangelicol78, สาร byakangelicin79, สาร imperatorin80) แก่นจันทน์แดง81 
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บอระเพ็ด82,83 (สาระส าคัญคือ N-trans-feruloyl tyramine มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ84) และปลาไหลเผือก
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