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1. ยาแผนไทยหรอืยาแผนโบราณ

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

1. ยาหอมทิพโอสถ
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย

1. ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา
ดอกบัวจงกลน ีหัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์าว แก่นจันทนเ์ทศ
กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าว่านน ํ้า เหง้ากระชาย
หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสรุามฤต ลำต้นข่าต้น ลูกจันทน ์ดอกจันทน์
หนักสิง่ละ 4 กรัม

2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกศก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ีหนักสิง่ละ 2 กรัม

3. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน เทยีนเยาวพาณี
เทยีนสัตตบษุย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิง่ละ 1 กรัม

4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม

คำแนะนำ
แก้ลมวิงเวียน

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

น้ำกระสายยาทีใ่ช้ 

น้ำดอกไม้หรอืน้ำสกุ
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ชนดิเม็ด 

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไต
เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

2. ยาหอมเทพจิตร
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
1. ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิง่ละ 4 กรัม
ดอกมะลิ หนัก 183 กรัม

2. ผิวมะกรดู ผิวมะงั่ว ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานหูรอืส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ
ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิง่ละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม

3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกศก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ีหนักสิง่ละ 4 กรัม

4. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน เทยีนเยาวพาณี
เทยีนสัตตบษุย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิง่ละ 4 กรัม

5. ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนข์าวหรอื
แก่นจันทนช์ะม กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม
รากแฝกหอม หนักสิง่ละ 2 กรัม

6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบรู หนัก 1 กรัม

คำแนะนำ
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คำแนะนำ
แก้ลมกองละเอยีด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการทีรู่้ สึกใจหวิววิงเวียน
คลื่นไส้ ตาพรา่จะเป็นลม) ใจสัน่ และบำรงุดวงจิตให้ชุ่มชื่น

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 - 1.4 กรัม ละลายน้ำสกุ เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ
3 คร้ัง

ชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไต
เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

3. ยาหอมนวโกฐ
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย

1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดกู โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา
โกฐชฎามังส ีหนักสิง่ละ 4 กรัม

2. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน เทยีนเยาวพาณี
เทยีนสัตตบษุย์ เทยีนเกล็ดหอย เทยีนตากบ หนักสิง่ละ 4 กรัม

3. เปลือกสมุลแว้ง หญ้าตนีนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลำพัก ขอนดอก
เน ื้อไม้กฤษณา หนักสิง่ละ 4 กรัม
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เน ื้อไม้กฤษณา หนักสิง่ละ 4 กรัม

4. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปีลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู หนักสิง่ละ 3 กรัม

5. หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน ์ลูกจันทน ์เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา
แก่นสน หนักสิง่ละ 4 กรัม

6. แก่นสักขี ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทนเ์ทศ แก่นจันทนแ์ดง ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด หนักสิง่ละ 4 กรัม

7. เกสรบัวหลวง ดอกบนุนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิง่ละ 4 กรัม

8. เน ื้อลูกมะขามป้อม เน ื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิง่ละ 4 กรัม

9. พิมเสน หนัก 1 กรัม

คำแนะนำ
1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหยีน อาเจียน (ลมจุกแนน่ในอก) ในผู้ สงูอายุ

2. แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้ นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหยีน วิงเวียน เบือ่อาหาร ท้องอดื
และออ่นเพลีย)

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำกระสาย เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• กรณ ีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหยีน อาเจียน (ลมจุกแนน่ในอก) ในผู้ สงูอายุ ใช้น้ำลูกผักชี (15
กรัม) หรอืเทยีนดำ (15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา

• กรณแีก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้ นไข้แล้วยังมีอาการเช่น คลื่นเหยีน วิงเวียน เบือ่อาหาร
ท้องอดื ออ่นเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรอื 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรอื 15 กรัม)
และเถาบอระเพ็ด (7 องคลุี หรอื 15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา

• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสกุแทน
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• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิเม็ด 

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

4. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน
ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 225 กรัมประกอบด้วย

1. รากชะเอมเทศ หนัก 32 กรัม แก่นจันทนเ์ทศ หนัก 24 กรัม

2. ดอกกานพลู โกศเชียง โกศหัวบัว รากแฝกหอม เกสรบัวหลวง หนักสิง่ละ 12 กรัม

3. เปลือกสมุลแว้ง หนัก 10 กรัม เปลือกอบเชยญวน เปลือกอบเชยเทศ กฤษณา กระลำพัก
โกศจุฬาลัมพา โกศพุงปลา เปลือกชะลูด หนักสิง่ละ 8 กรัม

4. พิมเสน ขอนดอก ดอกบนุนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี หนักสิง่ละ 6 กรัม

5. เถามวกแดง 5 กรัม น้ำประสานทองสะต ุแก่นจันทนแ์ดง หนักสิง่ละ 4 กรัม

คำแนะนำ
แก้ลมวิงเวียน ออ่นเพลีย นอนไม่หลับ

ขนาดและวิธใีช้
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ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 600 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ เมื่อมีอาการ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง
ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้กับผู้ ปว่ยทีม่ีประวัติแพ้เกสรดอกไม้

5. ยาหอมอินทจักร์
ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 98 กรัม ประกอบด้วย

เถาสะค้าน รากช้าพลู เหง้าขิง ดอกดปีลี รากเจตมูลเพลิงแดง ลูกผักชีลา โกฐสอ โกศเขมา
โกศก้านพร้าว โกศพุงปลา โกศจุฬาลัมพา โกศเชียง โกศกักกรา โกฐน้ำเต้า โกฐกระดกู เทยีนดำ
เทยีนขาว เทยีนแดง เทยีนข้าวเปลือก เทยีนเยาวพาณ ีแก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนเ์ทศ
เถามวกแดง เถามวกขาว รากย่านาง เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา
กระลำพัก เถาบอระเพ็ด ลูกกระดอม กำยาน ขอนดอก ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน
ดอกกานพลู ลำพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ
ดอกคำไทย แก่นฝางเสน ดวัีว พิมเสน หนักสิง่ละ 2 กรัม

คำแนะนำ
1. แก้ลมบาดทะจิต

2. แก้คลื่นเหยีนอาเจียน

3. แก้ลมจุกเสยีด

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน วันละ 3 คร้ัง

น้ำกระสายยาทีใ่ช้ 
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น้ำกระสายยาทีใ่ช้ 

• กรณแีก้ลมบาดทะจิต ใช้น้ำดอกมะลิ

• กรณแีก้คลื่นเหยีนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทยีนดำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำสกุ

• กรณแีก้ลมจุกเสยีด ใช้น้ำขิงต้ม

ชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้กับผู้ ปว่ยทีม่ีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
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1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

1. ยาธาตบุรรจบ
ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย

1. เน ื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม

2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม

3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทยีนดำ เทยีนขาว เทยีนสัตตบษุย์
เทยีนเยาวพาณ ีเทยีนแดง ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดปีลี หัวเปราะหอม การบรู หนักสิง่ละ 4
กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• กรณแีก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้กระเทยีม 3 กลีบ
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• กรณแีก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้กระเทยีม 3 กลีบ
ทบุชงน้ำร้อนหรอืใช้ใบกะเพราต้มเป็นน้ำกระสายยา

• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิลูกกลอนและชนดิแคปซูล 

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์
ในสตูรตำรับได้ตัดไคร้เครอืออก
เน ือ่งจากมีข้อมูลงานวิจัยบง่ชี้ ว่าไคร้เครอืทีใ่ช้และมีการจำหนา่ยในท้องตลาด
เป็นพืชในสกุล Aristolochia ซ่ึงพืชในสกุล Aristolochia   
มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษตอ่ไต (nephrotoxicity) และเมื่อป ีค.ศ. 2002
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็งในมนษุย์

2. ยาธาตอุบเชย
ยาน้ำ (รพ.)

สตูรตำรับ
ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
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ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1. เปลือกอบเชยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ
หนักสิง่ละ 800 มิลลิกรัม

2. เกล็ดสะระแหน ่การบรู หนักสิง่ละ 50 มิลลิกรัม

คำแนะนำ
ขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

3. ยาเบญจกูล
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

ดอกดปีลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิง่ละ 20 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง 

รับประทานคร้ังละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร
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รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ และเด็กเล็ก

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ยาน ี้ในฤดรู้อน เน ือ่งจากอาจทำให้ไฟธาตกุำเริบ

- ไม่ควรรับประทานติดตอ่กันนานเกิน 7 วัน

4. ยาประสะกะเพรา
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 92 กรัม ประกอบด้วย

1. ใบกะเพราแดง หนัก 47 กรัม

2. ผิวมะกรดู หนัก 20 กรัม

3. รากชะเอมเทศ มหาหงิคุ์ หนักสิง่ละ 8 กรัม

4. พริกไทยล่อน เหง้าขิง ดอกดปีลี หัวกระเทยีม หนักสิง่ละ 2 กรัม

5. เกลือสินเธาว์ หนัก 1 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ จุกเสยีด

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผงและชนดิเม็ด (แบบอัดเปยีก)
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เด็ก

อายุ 1 – 3 เดอืน  รับประทานคร้ังละ 100 – 200 มิลลิกรัม

อายุ 4 – 6 เดอืน  รับประทานคร้ังละ 200 – 300 มิลลิกรัม

อายุ 7 – 12 เดอืน  รับประทานคร้ังละ 400 – 600 มิลลิกรัม

โดยนำยาละลายน้ำกระสายยา (ท้ิงไว้ให้ตกตะกอน แล้วใช้หลอดหยดดดูสว่นน้ำใส)
รับประทานวันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• กรณแีก้ท้องอดื ท้องเฟ้อ ใช้น้ำสกุ หรอืน้ำใบกะเพราต้ม

• กรณแีก้จุกเสยีด ใช้ไพลเผาไฟพอสกุ ฝนกับน้ำสกุ

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

5. ยาประสะกานพลู
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย

1. ดอกกานพลู หนัก 125 กรัม

2. เปลือกซิก หนัก 10 กรัม เหง้าขม้ินชัน หนัก 8 กรัม เปลือกเพกา เปลือกขี้ อ้าย
หนักสิง่ละ 4 กรัม

14



3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปีลี หนักสิง่ละ 3 กรัม เหง้าไพล รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน
รากช้าพลู หนักสิง่ละ 2 กรัม พริกไทยล่อน หนักสิง่ละ 1 กรัม เหง้าว่านน้ำ หัวกระชาย
การบรู หนักสิง่ละ 4 กรัม

4. รากแฝกหอม หัวเปราะหอม รากกรงุเขมา ใบกระวาน ลูกกระวาน ลูกผักชีลา
หนักสิง่ละ 4 กรัม เน ื้อไม้ ลูกจันทน ์หนักสิง่ละ 8 กรัม

5. เทยีนดำ เทยีนขาว โกศสอ โกฐกระดกู หนักสิง่ละ 4 กรัม

6. รากข้าวสาร หนัก 8 กรัม รากแจง หนัก 4 กรัม

7. กำมะถันเหลือง หนัก 4 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสยีด แนน่เฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เน ือ่งจากธาตไุม่ปกติ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• ใช้ไพลเผาไฟพอสกุฝนกับน้ำปนูใสเป็นน้ำกระสาย

• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
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ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

6. ยาประสะเจตพังคี
ยาแคปซูล ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 66 กรัม ประกอบด้วย

1. รากเจตพังค ีหนัก 33 กรัม

2. เหง้าข่า หนัก 16 กรัม

3. รากระย่อม พริกไทยล่อน เถาบอระเพ็ด หนักสิง่ละ 2 กรัม

4. ดอกจันทน ์ลูกจันทน ์ลูกกระวาน ใบกระวาน ดอกกานพลู รากกรงุเขมา
เน ื้อลูกสมอทะเล รากพญารากขาว เปลือกต้นหว้า เกลือสินเธาว์ การบรู หนักสิง่ละ 1
กรัม

คำแนะนำ
แก้กษัยจุกเสยีด ขับผายลม

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
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ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

7. ยามันทธาตุ
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 93 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าขิง ลูกเบญกาน ีหนักสิง่ละ 9 กรัม

2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว
เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทยีม
เปลือกสมุลแว้ง เปลือกโมกมัน แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนเ์ทศ ดอกกานพลู ดอกดปีลี
รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน ์การบรู หนักสิง่ละ
3 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ แก้ธาตไุม่ปกติ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
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เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุตำ่กว่า 1 ขวบ เน ือ่งจากเป็นยารสร้อน ทำให้ล้ิน ปากแสบร้อนได้

- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

8. ยามหาจักรใหญ่
ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 114 กรัม ประกอบด้วย

1. ใบกระพังโหม หนัก 60 กรัม

2. ยาดำสะต ุหนัก 8 กรัม

3. โกศสอ โกศเขมา โกศพุงปลา โกศก้านพร้าว โกศกระดกูเทยีนดำ เทยีนแดง
เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนเยาวพาณ ีเน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอพิเภก
เน ื้อลูกมะขามป้อม ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ
เมล็ดโหระพา ลูกผักชีลา สารส้มสะต ุเหง้าขม้ินอ้อย หัวกระเทยีม หนักสิง่ละ 2 กรัม

คำแนะนำ
1.แก้ลมซาง

2.บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ
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ขนาดและวิธใีช้
1. แก้ลมซาง 

ชนดิผงและชนดิเม็ด (แบบอัดเปยีก)

เด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ
เพิ่มและลดได้ตามสว่น วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

2. บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ 

ชนดิผงและชนดิเม็ด (แบบอัดเปยีก)

เด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ
เพิ่มและลดได้ตามสว่น วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ชนดิเม็ดและชนดิแคปซูล

เด็ก อายุ 6 – 12 ป ีรับประทานคร้ังละ 1.5 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น
ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสยี ควรหยุดรับประทานยา

9. ยาวิสัมพยาใหญ่
ยาผง

สตูรตำรับ
ในผงยา 108 กรัม ประกอบด้วย

1. ดอกดปีลี หนัก 54 กรัม

2. ลูกผักชีลา ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์หนักสิง่ละ 8 กรัม

3. ลูกกระวาน ดอกกานพลู โกศสอ โกศเขมา โกศหัวบัว โกศเชียง โกศจุฬาลัมพา
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3. ลูกกระวาน ดอกกานพลู โกศสอ โกศเขมา โกศหัวบัว โกศเชียง โกศจุฬาลัมพา
เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง เน ื้อลูกสมอเทศ เน ื้อลูกสมอไทย เหง้าว่านน้ำ
เถาบอระเพ็ด เหง้าขิงแห้ง รากพญารากขาว หนักสิง่ละ 2 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ จุกเสยีด

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุหรอืผสมน้ำผ้ึงป้ันเป็นลูกกลอน ทกุ 4 ชั่วโมง

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เน ือ่งจากตำรับน ี้มีดอกดปีลีในปริมาณสงู

10. ยาอภัยสาลี
ยาลูกกลอน ยาเม็ด

สตูรตำรับ
ในผงยา 181 กรัม ประกอบด้วย

1. หัศคณุเทศ หนัก 24 กรัม พริกไทยล่อน แก่นจันทนเ์ทศ หนักสิง่ละ 16 กรัม
รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 12 กรัม

2. หัวบกุรอ หนัก 15 กรัม เน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอเทศ หนักสิง่ละ 13 กรัม

3. เทยีนแดง หนัก 11 กรัม เทยีนข้าวเปลือก หนัก 10 กรัม เทยีนตาต๊ักแตน หนัก 9
กรัม เทยีนขาว หนัก 8 กรัม

4. โกฐเขมา หนัก 9 กรัม โกฐสอ หนัก 8 กรัม
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5. เหง้าว่านน้ำ หนัก 7 กรัม ดอกกานพลู หนัก 4 กรัม ลูกกระวาน หนัก 3 กรัม
ดอกจันทน ์หนัก 2 กรัม ลูกจันทน ์หนัก 1 กรัม

6. ลูกพิลังกาสา หนัก 6 กรัม

คำแนะนำ
บำบัดโรคลม บรรเทาอาการจุกเสยีดแนน่

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
ควรระวังในการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
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1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1. ยาถ่ายดเีกลือฝรัง่
ยาแคปซูล ยาเม็ด

สตูรตำรับ
ในผงยา 117 กรัม ประกอบด้วย

1. ดเีกลือฝรัง่ หนัก 60 กรัม ยาดำสะต ุหนัก 12 กรัม

2. ใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มปอ่ย เน ื้อในฝักคนู รากขี้ กาแดง รากขี้ กาขาว รากตองแตก
ฝักส้มปอ่ย เน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอดงีู เถาวัลย์เปรยีง หนักสิง่ละ 3 กรัม ขี้ เหล็กท้ัง
5 หนัก 3 กรัม

3. หัวหอม หนัก 3 กรัม

4. หญ้าไทร ใบไผ่ปา่ หนักสิง่ละ 3 กรัม

คำแนะนำ
ใช้บรรเทาอาการท้องผูกเฉพาะในรายทีท้่องผูกมากหรอืในรายทีม่ีอาการท้องผูกเรื้ อรังแ
ละใช้ยาอืน่แล้วไม่ได้ผล

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

คร้ังแรก รับประทาน 1 กรัม วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน ถ้าไม่ถ่าย วันตอ่ไป
รับประทานเพิ่มเป็น 1.5 กรัม แตไ่ม่เกิน 2.5 กรัม ตอ่วัน (ตามธาตหุนักธาตเุบา)

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และเด็ก

- ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหารอดุตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)

- ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีม่ีภาวะผิดปกติเฉยีบพลันทีท่างเดินอาหาร (acute gastro-
intestinal conditions) เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
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คำเตอืน
- เน ือ่งจากเป็นยาถ่ายอย่างแรง
ไม่ควรใช้ยาน ี้ในผู้ ปว่ยออ่นเพลียมากหรอืมีภาวะขาดน้ำ

- เมื่อถ่ายแล้ว ให้เว้นอย่างน้อย 2 วัน แล้วจึงใช้ยาน ี้อกีคร้ัง

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ สงูอายุ และผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของไตหรอืตับ
(renal/hepatic impairment) เน ือ่งจากยามีสว่นประกอบของแมกนเีซียม

อาการไม่พึงประสงค์
ปวดเสยีดท้อง

2. ยาธรณสัีนฑะฆาต
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม

2. ยาดำสะต ุหนัก 20 กรัม

3. เน ื้อลูกสมอไทย มหาหงิคุ์ การบรู หนักสิง่ละ 6 กรัม

4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม

5. ผักแพวแดง (ท้ังต้น) เน ื้อลูกมะขามป้อม หนักสิง่ละ 2 กรัม

6. ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยีนดำ เทยีนขาว หัวดองดึง หัวบกุ
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเรว่ เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดกู โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า หนักสิง่ละ 1 กรัม

คำแนะนำ
แก้เถาดาน ท้องผูก

ขนาดและวิธใีช้
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ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสกุหรอืผสมน้ำผ้ึง
ป้ันเป็นลูกกลอน วันละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเช้าหรอืก่อนนอน

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเช้าหรอืก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ และเด็ก

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

- ควรระวังการใช้ในผู้ สงูอายุ

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสยี
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1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสยี

1. ยาธาตบุรรจบ
ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย

1. เน ื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม

2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม

3. เหง้าขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทยีนดำ เทยีนขาว เทยีนสัตตบษุย์
เทยีนเยาวพาณ ีเทยีนแดง ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ดอกกานพลู เปลือกสมุลแว้ง
ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดปีลี หัวเปราะหอม การบรู หนักสิง่ละ 4
กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการอจุจาระธาตพิุการ ท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น
อจุจาระไม่เป็นมูกหรอืมีเลือดปน ท้องเสยีชนดิทีไ่ม่มีไข้ เป็นต้น

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• กรณบีรรเทาอาการอจุจาระธาตพิุการ ท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ
ใช้เปลือกแคหรอืเปลือกสะเดา หรอืเปลือกลูกทับทิมต้ม
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ใช้เปลือกแคหรอืเปลือกสะเดา หรอืเปลือกลูกทับทิมต้ม
แทรกกับน้ำปนูใสเป็นน้ำกระสายยา

• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิแคปซูลและชนดิลูกกลอน

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ในกรณท้ีองเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดข้ึีน
ควรปรึกษาแพทย์

2. ยาเหลืองปิดสมุทร
ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าขม้ินชัน หนัก 30 กรัม

2. ชันย้อย ครัง่ สเีสยีดเทศ เปลือกสเีสยีดไทย ใบเทยีน ใบทับทิม หัวแห้วหมู
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2. ชันย้อย ครัง่ สเีสยีดเทศ เปลือกสเีสยีดไทย ใบเทยีน ใบทับทิม หัวแห้วหมู
เหง้าขม้ินอ้อย เปลือกเพกา รากกล้วยตบี หัวกระเทยีมคัว่ ดอกดปีลี หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น
อจุจาระไม่เป็นมูกหรอืมีเลือดปน ท้องเสยีชนดิทีไ่ม่มีไข้ เป็นต้น

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผงและชนดิเม็ด (แบบอัดเปยีก)

ผู้ ใหญ่ 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก

อายุ 3 – 5 เดอืน     รับประทานคร้ังละ 200 มิลลิกรัม

อายุ 6 – 12 เดอืน   รับประทานคร้ังละ 300 – 400 มิลลิกรัม

อายุ 1 – 5 ขวบ      รับประทานคร้ังละ 500 – 700 มิลลิกรัม

อายุ 6 – 12 ป ี       รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม

ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้ 

• ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิมหรอืเปลือกแคต้ม แทรกกับน้ำปนูใสเป็นน้ำกระสายยา
สำหรับเด็กเล็กให้บดผสมกับน้ำกระสายยา ใช้รับประทานหรอืกวาดก็ได้

• ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

เด็ก อายุ 6 – 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ
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รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ทกุ 3 - 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

คำเตอืน
ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสดีวงทวารหนัก

28



1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสดีวงทวารหนัก

1. ยาผสมเพชรสังฆาต
ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)

สตูรตำรับ
สตูรที ่1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

เถาเพชรสังฆาต หนัก 70 กรัม รากอัคคทีวาร หนัก 20 กรัม โกฐน้ำเต้าหนัก 10 กรัม

สตูรที ่2 ในผงยา 85 กรัม ประกอบด้วย

เถาเพชรสังฆาต หนัก 50 กรัม กะเม็ง (ท้ังต้น) หนัก 15 กรัม โกฐน้ำเต้า หัวกระชาย
หนักสิง่ละ 10 กรัม

คำแนะนำ
สตูรที ่1

บรรเทาอาการริดสดีวงทวารหนัก

สตูรที ่2

บรรเทาอาการริดสดีวงทวารหนัก

ขนาดและวิธใีช้
สตูรที ่1

รับประทานคร้ังละ 1.2 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารทันที

สตูรที ่2

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารทันที

คำเตอืน
สตูรที ่1

ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร
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สตูรที ่2

ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร

อาการไม่พึงประสงค์
สตูรที ่1

ท้องเสยี

สตูรที ่2 

ท้องเสยี มวนท้อง

2. ยาริดสดีวงมหากาฬ
ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 110 กรัม ประกอบด้วย

1. มดยอบคัว่ หนัก 5 กรัม

2. ขอบชะนางแดง (ท้ังต้น) ขอบชะนางขาว (ท้ังต้น) หนักสิง่ละ 5 กรัม

3. โกฐกักกรา โกฐสอ โกฐจุฬาลำพา โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา หนักสิง่ละ 5 กรัม

4. เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน หนักสิง่ละ 5 กรัม

5. แก่นสนเทศ ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์เถาสะค้าน เปลือกสมุลแว้ง ดอกดปีลี
พริกไทยล่อน เหง้าขิง เปลือกอบเชยเทศ หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการริดสดีวงทวารหนัก

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
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คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาในหญิงต้ังครรภ์และให้นมบตุร
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1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสติูศาสตร์นรเีวชวิทยา

1. ยาประสะไพล
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 162 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าไพล หนัก 81 กรัม

2. ผิวมะกรดู เหง้าว่านน้ำ หัวกระเทยีม หัวหอม พริกไทยล่อน ดอกดปีลี เหง้าขิง
เหง้าขม้ินอ้อย เทยีนดำ เกลือสินเธาว์ หนักสิง่ละ 8 กรัม

3. การบรู หนัก 1 กรัม

คำแนะนำ
1. ระดมูาไม่สม่ำเสมอหรอืมาน้อยกว่าปกติ

2. บรรเทาอาการปวดประจำเดอืน

3. ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุร

ขนาดและวิธใีช้
กรณรีะดมูาไม่สม่ำเสมอหรอืมาน้อยกว่าปกติ

ชนดิผง

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน
เมื่อระดมูา ให้หยุดรับประทาน

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด ชนดิลูกกลอน 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดมูา
ให้หยุดรับประทาน

กรณปีวดประจำเดอืน
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กรณปีวดประจำเดอืน

ในกรณทีีม่ีอาการปวดประจำเดอืนเป็นประจำ ให้รับประทานยา ก่อนมีประจำเดอืน 2 - 3
วันไปจนถึงวันแรกและวันทีส่องทีม่ีประจำเดอืน

ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน

รับประทานคร้ังละ 1 กรัมวันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

กรณขัีบน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุร 

ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ชนดิลูกกลอน ชนดิเม็ด และชนดิแคปซูล 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด
แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

- ห้ามรับประทานในหญิงทีม่ีระดมูากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับระดอูอกมามากข้ึน

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของ

ตับ ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- กรณรีะดมูาไม่สม่ำเสมอหรอืมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดตอ่กันนานเกิน 1 เดอืน

- กรณขัีบน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบตุร ไม่ควรใช้ติดตอ่กันนานเกิน 15 วัน
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2. ยาปลูกไฟธาตุ
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม

2. ดอกดปีลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ท้ังต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ
หัวแห้วหมู ผิวมะกรดู ลูกพิลังกาสา หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
กระตุ้ นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก

3. ยาไฟประลัยกัลป์
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 71 กรัม ประกอบด้วย

1. รากเจตมูลเพลิงแดง สารส้มสะต ุแก่นแสมทะเล ผิวมะกรดู การบรู หนักสิง่ละ 6 กรัม
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1. รากเจตมูลเพลิงแดง สารส้มสะต ุแก่นแสมทะเล ผิวมะกรดู การบรู หนักสิง่ละ 6 กรัม

2. เหง้าขม้ินอ้อย เหง้ากระทอื เหง้าข่า เหง้าไพล เปลือกมะรมุ หนักสิง่ละ 5 กรัม

3. พริกไทยล่อน เหง้าขิง ดอกดปีลี หัวกระเทยีม หนักสิง่ละ 4 กรัม

คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลาในเรอืนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด
แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

- ห้ามใช้ในหญิงทีผ่่าคลอด เน ือ่งจากทำให้แผลหายช้า

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไต
เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

4. ยาไฟห้ากอง
ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง พริกไทยล่อน สารส้มสะต ุฝักส้มปอ่ย หนักสิง่ละ 20 กรัม
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คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลาในเรอืนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

- ห้ามใช้หญิงทีผ่่าคลอด เน ือ่งจากทำให้แผลหายช้า

5. ยาเลือดงาม
ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 102 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าขิงแห้ง ตะไคร้บ้าน (ลำต้น) สะระแหน ่(ท้ังต้น) เหง้ากระชาย เหง้ากระทอื ผิวมะกรดู
ใบมะนาว รากและใบกะเพรา หัวกระเทยีม เปลือกเพกา โกฐจุฬาลัมพา ช้าพลู (ท้ังต้น)
ลูกเรว่หอม ลูกจันทน ์ดอกกานพลู ดอกดปีลี เหง้าไพล พริกไทยล่อน รากเจตมูลเพลิงแดง
รากชะเอมเทศ หนักสิง่ละ 5 กรัม

2. พิมเสน การบรู หนักสิง่ละ 1 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดประจำเดอืน ช่วยให้ประจำเดอืนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด
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ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

รับประทานคร้ังละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูล

รับประทานคร้ังละ 1 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไต
เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

6. ยาสตรหีลังคลอด
ยาต้ม (รพ.)

สตูรตำรับ
ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย

1. แก่นแกแล แก่นขนนุ ว่านชักมดลูก แก่นฝางเสน เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดปีลี
โกฐเชียง เถากำแพงเจ็ดช้ัน หนักสิง่ละ 10 กรัม

2. พริกไทยล่อน รากช้าพลู ดอกคำฝอย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกสารภี
เกสรบัวหลวง หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
ขับน้ำคาวปลา บำรงุเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอูเ่ร็วในหญิงหลังคลอด

ขนาดและวิธใีช้
นำยาใสน้่ำพอทว่ม ต้มด้วยไฟปานกลาง นานครึง่ชั่วโมง นำเฉพาะสว่นน้ำมารับประทาน
คร้ังละ 250 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร หรอืดืม่แทนน้ำ
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รับประทานติดตอ่กัน 1 สัปดาห์หรอืจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แตไ่ม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังในการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้
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1.4 ยาแก้ไข้

1. ยาเขียวหอม
ยาผง ยาเม็ด (รพ.) ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

ใบพิมเสน ใบผักกระโฉม ใบหมากผู้  ใบหมากเมีย ใบสันพร้าหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม
แก่นจันทนข์าวหรอืจันทร์ชะมด แก่นจันทนแ์ดง ว่านกีบแรด ว่านรอ่นทอง เนระพูส ีพิษนาศน์
มหาสดำ ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ

2. แก้พิษหัด พิษอสีกุอใีส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอสีกุอใีส)

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ผู้ ใหญ่ 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 – 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้

• กรณบีรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ ใช้น้ำสกุ หรอืน้ำดอกมะลิ เป็นน้ำกระสายยา

• กรณแีก้พิษหัด พิษอสีกุอใีส ละลายน้ำรากผักชีต้ม เป็นน้ำกระสายยาท้ังรับประทาน
และชโลม

หมายเหต ุการชโลมใช้ยาผงละลายน้ำ 1 ตอ่ 3 แล้วชโลม (ประพรม)
ทัว่ตามตัวบริเวณทีตุ่ม่ใสยังไม่แตก
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ทัว่ตามตัวบริเวณทีตุ่ม่ใสยังไม่แตก

ชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ทกุ 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

2. ยาจันทนล์ีลา
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย

โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทนข์าวหรอืจันทร์ชะมด แก่นจันทนแ์ดง ลูกกระดอม
เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนักสิง่ละ 12 กรัม พิมเสน หนัก 3 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ผู้ ใหญ่ 

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
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รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็กอายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

3. ยาประสะจันทนแ์ดง
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 64 กรัม ประกอบด้วย

1. แก่นจันทนแ์ดง หนัก 32 กรัม

2. รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว หัวเปราะหอม โกฐหัวบัว แก่นจันทนเ์ทศ
แก่นฝางเสน หนักสิง่ละ 4 กรัม

3. เกสรบัวหลวง ดอกบนุนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิง่ละ 1 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ
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ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

น้ำกระสายทีใ่ช้ ใช้น้ำสกุ หรอืน้ำดอกมะลิ

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่ 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- กรณบีรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดข้ึีน
ควรปรึกษาแพทย์

4. ยาประสะเปราะใหญ่
ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย
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1. หัวเปราะหอม หนัก 40 กรัม

2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว
เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู
แก่นจันทนเ์ทศ แก่นจันทนแ์ดง ดอกบนุนาค ดอกสารภี ดอกพิกุล เกสรบัวหลวง หนักสิง่ละ 2
กรัม

คำแนะนำ
ถอนพิษไข้ตานซางสำหรับเด็ก

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผงและชนดิเม็ด (แบบอัดเปยีก)

เด็ก อายุ 1 – 5 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

น้ำกระสายยาทีใ่ช้ น้ำดอกไม้เทศหรอืน้ำสกุ

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

เด็ก อายุ 6 – 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ทกุ 3 - 4 ชั่วโมง

คำเตอืน
- ควรระวังในการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์
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5. ยามหานลิแทง่ทอง
ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 103 กรัม ประกอบด้วย

1. เน ื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ (สมุ) หวายตะค้า (สมุ) เมล็ดมะกอก (สมุ) ลูกมะคำดคีวาย (สมุ)
ถ่านไม้สัก แก่นจันทนแ์ดง แก่นจันทนเ์ทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมึกหอม หนักสิง่ละ 10 กรัม

2. เบี้ ยจั่นคัว่ให้เหลือง 3 กรัม

คำแนะนำ
1. แก้ไข้กาฬ หัด อสีกุอใีส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอสีกุอใีส)

2. แก้ร้อนในกระหายน้ำ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1.5 - 2 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น
ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1.5 - 2 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
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คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

6. ยาห้าราก
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

รากย่านาง รากคนทา รากมะเดือ่ชุมพร รากชิงชี่ รากไม้เท้ายายม่อม หนักสิง่ละ 20 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไข้

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสกุ วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
เมื่อมีอาการ

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
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รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

- ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงทีม่ีไข้ทับระดหูรอืไข้ระหว่างมีประจำเดอืน
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1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ

1. ยาแก้ไอผสมกานพลู
ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

รากชะเอมเทศ หนัก 48 กรัม บ๊วย หนัก16 กรัม มะนาวดองแห้ง หนัก 10 กรัม
น้ำตาลกรวด หนัก 4 กรัม พิมเสน เกล็ดสะระแหน ่หนักสิง่ละ 3 กรัม เหง้าว่านน้ำ
ผลมะแว้งเครอื ดอกกานพลู เน ื้อลูกสมอพิเภก เปลือกอบเชย เน ื้อลูกมะขามป้อม
ดอกเก็กฮวย หล่อฮัง่ก๊วย ผิวส้มจีน หนักสิง่ละ 2 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
อมคร้ังละ 200 - 300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีท้่องเสยีง่าย เน ือ่งจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย

อาการไม่พึงประสงค์
ท้องเสยี

2. ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม
ยาน้ำ (รพ.)

สตูรตำรับ
สตูรตำรับที ่1

ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

47



สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น (ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์) 60 มิลลิลิตร
สารสกัดใบเสนยีด (ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์) 10 มิลลิลิตร กลีเซอรนี 5 มิลลิลิตร
สารสกัดรากชะเอมเทศ 0.45 มิลลิลิตร เกลือแกง 0.5 กรัม เกล็ดสะระแหน ่0.01
มิลลิกรัม

สตูรตำรับที ่2

ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น (ความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์) 30 มิลลิลิตร
มะนาวดองแห้ง 8 มิลลิกรัม สารสกัดรากชะเอมเทศ 5 มิลลิลิตร ผิวส้มจีน 3.3
มิลลิกรัม บ๊วย 3 มิลลิกรัม เน ื้อลูกสมอพิเภก 3 มิลลิกรัม เน ื้อลูกสมอไทย 1 มิลลิกรัม
หล่อฮังก๊วย 2 มิลลิกรัม เกล็ดสะระแหน ่0.08 มิลลิกรัม น้ำตาลทรายแดง 40
มิลลิกรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
จิบเมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง

ข้อห้ามใช้
ผู้ ปว่ยเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคมุระดับน้ำตาลในเลือดได้

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีท้่องเสยีง่าย เน ือ่งจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย

3. ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง
ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย

1. มะนาวดองแห้ง บ๊วย หนักสิง่ละ 35 กรัม รากชะเอมเทศ หนัก 17 กรัม
รากชะเอมไทย หนักสิง่ละ 3 กรัม ผลมะแว้งเครอื หนักสิง่ละ 2 กรัม
เน ื้อลูกมะขามป้อม หนัก 1 กรัม
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เน ื้อลูกมะขามป้อม หนัก 1 กรัม

2. เปลือกอบเชยญวณ หนัก 3 กรัม ดอกกานพลู หนัก 1 กรัม

3. เกล็ดสะระแหน ่หนัก 2 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 200 - 300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง

4. ยาแก้ไอพื้ นบ้านอสีาน
ยาน้ำ (รพ.)

สตูรตำรับ
ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

1. เน ื้อลูกมะขามป้อมแห้ง 2 กรัม รากชะเอมไทย 1.8 กรัม เน ื้อลูกสมอไทย 1.6 กรัม
รากชะเอมเทศ หนัก 600 มิลลิกรัม

2. เหง้าขม้ินอ้อย กะเพราแดง (ท้ังต้น) หนักสิง่ละ 600 มิลลิกรัม ดอกดปีลี เหง้าขิง
200 มิลลิกรัม พริกไทยล่อน ช้าพลู (ท้ังต้น) หนักสิง่ละ 100 มิลลิกรัม ดอกกานพลู 60
มิลลิกรัม

3. เกลือสินเธาว์สะต ุ400 มิลลิกรัม สารส้มสะต ุ140 มิลลิกรัม

4. โกฐจุฬาลัมพา หนัก 100 มิลลิกรัม

5. น้ำตาลทรายแดง 5 กรัม เกล็ดสะระแหน ่30 มิลลิกรัม น้ำผ้ึง 5 มิลลิกรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
จิบเมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง
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5. ยาตรผีลา
ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

เน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอพิเภก เน ื้อลูกมะขามป้อม หนักสิง่ละ 30 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 1 - 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ 3 - 5
นาท ีดืม่ในขณะยังอุน่ เมื่อมีอาการไอ ทกุ 4 ชั่วโมง

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน 

รับประทานคร้ังละ 300 - 600 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ 3 - 4 คร้ัง

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีท้่องเสยีง่าย

อาการไม่พึงประสงค์
ท้องเสยี

6. ยาประสะมะแว้ง
ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย

1. ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครอื หนักสิง่ละ 24 กรัม
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2. ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิง่ละ 12 กรัม

3. เหง้าขม้ินอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะต ุหนัก 3 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ 

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน

ชนดิเม็ดและชนดิลูกกลอน 

ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน หรอืใช้อม

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ติดตอ่กันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

- ในผู้ ปว่ยทีต้่องจำกัดการใช้เกลือ ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ
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7. ยาอำมฤควาที
ยาผง ยาลูกกลอน ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย

1. รากชะเอมเทศ หนัก 35 กรัม

2. โกฐพุงปลา เทยีนขาว ลูกผักชีลา เน ื้อลูกมะขามป้อม เน ื้อลูกสมอพิเภก หนักสิง่ละ
7 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง

ผู้ ใหญ่

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ป ี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาทีใ่ช้  ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ ใช้จิบหรอืกวาดคอ

ชนดิลูกกลอน

ผู้ ใหญ่ 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
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คำเตอืน
ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ กับผู้ ปว่ยทีต้่องจำกัดการใช้เกลือ

1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด
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1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด

1. ยาปราบชมพูทวีป
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 465 กรัม ประกอบด้วย

1. เหงือกปลาหมอ (ท้ังต้น) พริกไทยดำ ใบกัญชาเทศ หนักสิง่ละ 120 กรัม

2. หัศคณุเทศ ดอกกานพลู หนักสิง่ละ 10 กรัม หัวบกุรอ เน ื้อลูกสมอเทศ
เน ื้อลูกสมอไทย รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง หนักสิง่ละ 8 กรัม

3. เทยีนแดง เทยีนตาต๊ักแตน เทยีนแกลบ หนักสิง่ละ 6 กรัม เทยีนดำ โกศสอ
โกฐเขมา ลูกพิลังกาสา ลำพันหางหมู หนักสิง่ละ 4 กรัม

4. ดอกดปีลี การบรู หนักสิง่ละ 2 กรัม ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน หนักสิง่ละ 1
กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการทีเ่กิดจากการแพ้อากาศ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 750 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเชื้ อ
แบคทเีรยีทีม่ีอาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สงู น้ำมูกและเสมหะเขียว เป็นต้น

- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ เด็ก

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้กับผู้ ปว่ยโรคความดันเลือดสงู โรคหัวใจ โรคแผลเปือ่ยเพปติก
และโรคกรดไหลย้อน เน ือ่งจากเป็นตำรับยารสร้อน

- ควรระวังการใช้ยาเกินขนาดในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไตหรอืทางเดินปัสสาวะ
54



- ควรระวังการใช้ยาเกินขนาดในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ ไตหรอืทางเดินปัสสาวะ
เน ือ่งจากอาจเกิดพิษจากการบรู

- ควรระวังการใช้ยาน ี้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก
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1.6 ยาบำรงุโลหิต

1. ยาบำรงุโลหติ
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 75 กรัม ประกอบด้วย

1. แก่นฝาง ดอกคำไทย หนักสิง่ละ 10 กรัม

2. ครัง่ หนัก 4 กรัม

3. เหง้าขิงแห้ง ดอกดปีลี รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากช้าพลู เถาขม้ินเครอื
เถามวกแดง แก่นกำลังวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบนุนาค เกสรบัวหลวง หนักสิง่ละ 2
กรัม

4. ดอกจันทน ์ลูกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยีนดำ เทยีนแดง เทยีนขาว
เทยีนข้าวเปลือก เทยีนตาต๊ักแตน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกศจุฬาลัมพา
หนักสิง่ละ 1 กรัม

5. เน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอดงีู เน ื้อลูกสมอพิเภก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชยเทศ
แก่นจันทนแ์ดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา หนักสิง่ละ 1 กรัม

คำแนะนำ
บำรงุโลหติ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยาวันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

น้ำกระสายยาทีใ่ช้ 

• ใช้น้ำต้มดอกคำไทย หรอืดอกคำฝอย เป็นน้ำกระสายยา

• ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุแทน
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• ถ้าหาน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสกุแทน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด 

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม วันละ 2 คร้ัง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
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1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้ อและกระดูก

1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน

1. ยากษัยเส้น
ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 236 กรัม ประกอบด้วย

1. ดอกดปีลี หนัก 40 กรัม เหง้าขิง หนัก 20 กรัม รากช้าพลู หนัก 24 กรัม เถาสะค้าน
หนัก 12 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 8 กรัม

2. เถาโคคลาน กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรยีง เถาพริกไทย เถาม้ากระทบืโรง หัวกระชาย
แก่นแสมสาร เหง้าไพล หนักสิง่ละ 10 กรัม

3. การบรู หนัก 6 กรัม ลูกจันทน ์ดอกกานพลู เหง้าว่านน้ำ เหง้ากระทอื ลูกกระวาน
พริกไทยล่อน รากชะเอมเทศ เปลือกอบเชยเทศ หนักสิง่ละ 4 กรัม

4. ดอกจันทน ์โกศน้ำเต้า ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบนุนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง
หนักสิง่ละ 2 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามรา่งกาย

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 750 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบตุร และเด็ก

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
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ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก

2. ยาแก้ลมอัมพฤกษ์
ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าไพล เหง้าขม้ินอ้อย เหง้าข่า หัวกระเทยีม รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน
ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์การบรู หนักสิง่ละ 5 กรัม

2. ผักเสี้ ยนผี (ท้ังต้น) เปลือกต้นทองหลาง เปลือกต้นกุ่มบก เปลือกต้นกุ่มน้ำ
เกลือสินเธาว์ หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเน ื้อ มือ เท้า ตึงหรอืชา

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนดืม่ประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ และเด็ก

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์
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อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก

3. ยาธรณสัีนฑะฆาต
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม

2. ยาดำสะต ุหนัก 20 กรัม

3. เน ื้อลูกสมอไทย มหาหงิคุ์ การบรู หนักสิง่ละ 6 กรัม

4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม

5. ผักแพวแดง เน ื้อลูกมะขามป้อม หนักสิง่ละ 2 กรัม

6. ลูกจันทน ์ดอกจันทน ์ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทยีนดำ เทยีนขาว หัวดองดึง หัวบกุ
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเรว่ เหง้าขิง รากชะเอมเทศ
รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดกู โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า หนักสิง่ละ 1 กรัม

คำแนะนำ
แก้กษัยเส้น

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม
ละลายน้ำสกุหรอืผสมน้ำผ้ึงป้ันเป็นลูกกลอนวันละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเช้าหรอืก่อนนอน

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 คร้ัง ก่อนอาหารเช้าหรอืก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ และเด็ก

คำเตอืน
- ควรระวังการรับประทานรว่มกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ
ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

- ควรระวังการใช้ในผู้ สงูอายุ

4. ยาผสมโคคลาน
ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)

สตูรตำรับ
สตูรตำรับที ่1

รปูแบบ ยาชง

สตูรตำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน โดไ่ม่รู้ ล้ม ผลมะตมูออ่น
ทองพันชั่ง (ท้ังต้น)หนักสิง่ละ 25 กรัม

สตูรตำรับที ่2

รปูแบบ ยาต้ม

สตูรตำรับ ในยา 105 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน หนัก 50 กรัม
สว่นเหนอืดินทองพันชั่ง หนัก 25 กรัม โดไ่ม่รู้ ล้ม ผลมะตมูออ่น หนักสิง่ละ 15 กรัม

สตูรตำรับที ่3

รปูแบบ ยาต้ม

สตูรตำรับ ในยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน เถาเอ็นออ่น แก่นฝาง เถาสะค้าน
หนักสิง่ละ 20 กรัม โดไ่ม่รู้ ล้ม ทองพันชั่ง (ท้ังต้น) หนักสิง่ละ 10 กรัม
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คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรา่งกาย

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
ก่อนอาหาร

ชนดิต้ม 

นำตัวยาท้ังหมดมาเติมให้น้ำทว่มตัวยา ต้มน้ำเคีย่ว สามสว่นเหลือหน ึง่สว่น ดืม่คร้ังละ
120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

5. ยาผสมเถาวัลย์เปรยีง
ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
สตูรตำรับที ่1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

เถาวัลย์เปรยีง แก่นดกูหนิ (มะดกู) แก่นดกูใส (ขันทองพยาบาท) เหง้าไพล หนักสิง่ละ
25 กรัม

สตูรตำรับที ่2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

เหง้าไพล หนัก 40 กรัม เถาวัลย์เปรยีง แก่นดกูหนิ (มะดกู) แก่นดกูใส
(ขันทองพยาบาท) หนักสิง่ละ 20 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามรา่งกาย

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ัง 900 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารทันที

ข้อห้ามใช้
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ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์

คำเตอืน
-
ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีเ่ป็นแผลในกระเพาะอาหารเน ือ่งจากเถาวัลย์เปรยีงมีกลไกออ
กฤทธิ์

เช่นเดยีวกับยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์ (Nonsteroidal
Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

- การใช้ยาน ี้อาจทำให้เกิดการระคายเคอืงของระบบทางเดินอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์
ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบอ่ย คอแห้ง และใจสัน่

6. ยาสหัศธารา
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยล่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดปีลี หนัก
96 กรัม หัศคณุเทศ หนัก 48 กรัม

2. เน ื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากตองแตก หนัก 80 กรัม

3. เหง้าว่านน้ำ หนัก 88 กรัม

4. การบรู หนัก 14 กรัม ดอกจันทน ์หนัก 13 กรัม เทยีนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน์
หนัก 12 กรัม เทยีนตาต๊ักแตน มหาหงิคุ์ หนักสิง่ละ 10 กรัม เทยีนสัตตบษุย์ หนัก 9
กรัม เทยีนขาว รากจิงจ้อ หนักสิง่ละ 8 กรัม เทยีนดำ หนัก 7 กรัม โกฐกักกรา หนัก 6
กรัม โกฐเขมาหนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฐพุงปลา หนัก 3 กรัม

คำแนะนำ
ขับลมในเส้น แก้โรคลมกองหยาบ
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ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับหญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ควรระวังการบริโภคในผู้ ปว่ยโรคความดันเลือดสงู โรคหัวใจ
ผู้ ปว่ยโรคแผลเปือ่ยเพปติก และกรดไหลย้อน เน ือ่งจากเป็นตำรับยารสร้อน

- ควรระวังการใช้ยาอย่างตอ่เน ือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ ปว่ยทีม่ีความผิดปกติของตับ
ไต เน ือ่งจากอาจเกิดการสะสมของการบรูและเกิดพิษได้

- ควรระวังการใช้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ
rifampicin เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

อาการไม่พึงประสงค์
ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน

1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
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1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

1. ยาขี้ ผ้ึงไพล
ยาขี้ ผ้ึง (รพ.)

สตูรตำรับ
สตูรตำรับที ่1 ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

น้ำมันไพล 30 กรัม ทีไ่ด้จากการทอดไพลกับน้ำมันพืชในสัดสว่นน้ำหนัก 2 ตอ่ 1
น้ำมันระกำ 10 กรัม

สตูรตำรับที ่2 ยา 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ

น้ำมันไพลจากการกลั่น 14 กรัม น้ำมันระกำ 10 กรัม

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย

ขนาดและวิธใีช้
ทาและถูเบา ๆ บริเวณทีม่ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทีม่ีบาดแผลหรอืมีแผลเปิด

2. ยาประคบ
ยาประคบสมุนไพรสด (รพ.) ยาประคบสมุนไพรแห้ง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย

1. เหง้าไพล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรดู 20 กรัม เหง้าขม้ินชัน 10 กรัม
ตะไคร้ (ลำต้น) 10 กรัม ใบส้มปอ่ย 10 กรัม

2. เกลือเม็ด 1 ช้อนโต๊ะ การบรู 2 ช้อนโต๊ะ
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คำแนะนำ
ประคบเพื่อลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเน ื้อ เอ็น และข้อ

ขนาดและวิธใีช้
นำยาประคบไปน ึง่ แล้วใช้ประคบ ขณะยังอุน่ วันละ 1 - 2 คร้ัง ลูกประคบ 1
ลูกสามารถใช้ได้ 3 - 4 คร้ัง

โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปแช่ตู้ เย็น

ข้อห้ามใช้
- ห้ามประคบบริเวณทีม่ีบาดแผล

- ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉยีบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง หรอืมีอาการอักเสบ บวม
แดง ร้อน ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เน ือ่งจากจะทำให้มีอาการอักเสบบวมมากข้ึน
และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้ โดยควรประคบหลังเกิดอาการ 24 ชั่วโมง

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ลูกประคบทีร้่อนเกินไป
โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังทีเ่คยเป็นแผลมาก่อนหรอืบริเวณทีม่ีกระดกูยื่น
และต้องระวังเป็นพิเศษในผู้ ปว่ยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผู้ สงูอายุ
เพราะมักมีความรู้ สึกในการรับรู้ และตอบสนองช้า อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย

- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรอาบน้ำทันที
เพราะเป็นการล้างตัวยาจากผิวหนัง และรา่งกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
(จากร้อนเป็นเย็นทันททัีนใด) อาจทำให้เกิดเป็นไข้ได้

- ควรระวังการใช้ในผู้ ทีแ่พ้สว่นประกอบในยาประคบ
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1.8 ยาบำรงุธาตุ ปรับธาตุ

1. ยาตรเีกสรมาศ
ยาชง (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตมูออ่น หนักสิง่ละ 30 กรัม

คำแนะนำ
แก้ออ่นเพลีย ปรับธาตใุนผู้ ปว่ยทีเ่พิ่งฟื้ นจากการเจ็บปว่ย เช่น ไข้ ท้องเสยี

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดืม่ขณะยายังอุน่ วันละ 4
คร้ัง ก่อนอาหารและก่อนนอน

คำเตอืน
- ไม่ควรรับประทานติดตอ่กันเกิน 1 เดอืน

- หากใช้เกินจากขนาดทีแ่นะนำ อาจจะทำให้ท้องผูก

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ละอองเกสรดอกไม้

2. ยาตรพิีกัด
ยาแคปซูล (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

1. เน ื้อลูกสมอไทย เน ื้อลูกสมอพิเภก เน ื้อลูกมะขามป้อม หนักสิง่ละ 10 กรัม

2. เหง้าขิงแห้ง พริกไทยล่อน ดอกดปีลี หนักสิง่ละ 10 กรัม

3. รากเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู เถาสะค้าน หนักสิง่ละ 10 กรัม
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คำแนะนำ
ปรับสมดลุธาตุ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 250 – 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ยาน ี้ในฤดรู้อน สง่ผลให้ไฟธาตกุำเริบ

- ควรระวังการใช้รว่มกับยา phenytonin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยและดอกดปีลีในปริมาณสงู

3. ยาเบญจกูล
ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

ดอกดปีลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิง่ละ 20 กรัม

คำแนะนำ
บำรงุธาต ุแก้ธาตใุห้ปกติ

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง 

รับประทานคร้ังละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ชนดิผง 

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 เวลา หลังอาหาร
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รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 เวลา หลังอาหาร

ชนดิแคปซูล ชนดิเม็ด และชนดิลูกกลอน

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ ผู้ ทีม่ีไข้ และเด็กเล็ก

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ยาน ี้ในฤดรู้อน จะสง่ผลให้ไฟธาตกุำเริบ

- ไม่ควรรับประทานติดตอ่กันนานเกิน 7 วัน

4. ยาปลูกไฟธาตุ
ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สตูรตำรับ
ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม

2. ดอกดปีลี รากช้าพลู ผักแพวแดง (ท้ังต้น) เถาสะค้าน เหง้าขิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ
หัวแห้วหมู ผิวมะกรดู ลูกพิลังกาสา หนักสิง่ละ 5 กรัม

คำแนะนำ
ปลูกไฟธาตใุห้บริบรูณ์ ปรับระบบการย่อยอาหารให้ดข้ึีน

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงต้ังครรภ์ และผู้ ทีม่ีไข้

คำเตอืน
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คำเตอืน
ควรระวังการใช้ รว่มกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เน ือ่งจากตำรับน ี้มีพริกไทยในปริมาณสงู

อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก
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2. ยาพัฒนาจากสมุนไพร

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอดื ท้องเฟ้อ

1. ยาขม้ินชัน
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงเหง้าขม้ินชัน (Curcuma longa L.) มีสารสำคัญ curcuminoids
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก (w/w) และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6
โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการแนน่จุกเสยีด ท้องอดื ท้องเฟ้อ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ ทีท่อ่น้ำดอีดุตัน หรอืผู้ ทีไ่วตอ่ยาน ี้

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้กับผู้ ปว่ยโรคน ิว่ในถุงน้ำด ียกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ควรระวังการใช้กับหญิงต้ังครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ควรระวังการใช้กับเด็ก เน ือ่งจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาทีก่ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP 450) เน ือ่งจากสาร curcumin ยับย้ัง CYP 3A4, CYP
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Cytochrome P450 (CYP 450) เน ือ่งจากสาร curcumin ยับย้ัง CYP 3A4, CYP
1A2 แตก่ระตุ้ นเอนไซม์ CYP 2A6

- ควรระวังการใช้รว่มกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนดิ เช่น doxorubicin,
chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เน ือ่งจาก curcumin
อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังอักเสบจากการแพ้

2. ยาขม้ินชัน
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงเหง้าขม้ินชัน (Curcuma longa L.) มีสารสำคัญ curcuminoids
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก (w/w) และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6
โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการแนน่จุกเสยีด ท้องอดื ท้องเฟ้อ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ ทีท่อ่น้ำดอีดุตัน หรอืผู้ ทีไ่วตอ่ยาน ี้

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้กับผู้ ปว่ยโรคน ิว่ในถุงน้ำด ียกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ควรระวังการใช้กับหญิงต้ังครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ควรระวังการใช้กับเด็ก เน ือ่งจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 
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และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาทีก่ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP 450) เน ือ่งจากสาร curcumin ยับย้ัง CYP 3A4, CYP
1A2 แตก่ระตุ้ นเอนไซม์ CYP 2A6

- ควรระวังการใช้รว่มกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนดิ เช่น doxorubicin,
chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เน ือ่งจาก curcumin
อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังอักเสบจากการแพ้

3. ยาขิง
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงเหง้าขิง (Zingiber officinale Rosc.) ทีม่ีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนน่จุกเสยีด

2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรอื

3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

ขนาดและวิธใีช้
- บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนน่จุกเสยีด รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม

- ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรอื รับประทานวันละ
1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาท ี– 1 ชั่วโมง หรอืเมื่อมีอาการ

- ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด รับประทานคร้ังละ 1 กรัม
ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
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คำเตอืน
- ควรระวังการใช้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคน ิว่ในถุงน้ำด ียกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุตำ่กว่า 6 ขวบ

อาการไม่พึงประสงค์
อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคอืงบริเวณปากและคอ

4. ยาขิง
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงเหง้าขิง (Zingiber officinale Rosc.) ทีม่ีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนน่จุกเสยีด

2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรอื

3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

ขนาดและวิธใีช้
- บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนน่จุกเสยีด รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม

- ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมารถ เมาเรอื รับประทานวันละ
1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาท ี– 1 ชั่วโมง หรอืเมื่อมีอาการ

- ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด รับประทานคร้ังละ 1 กรัม
ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง

คำเตอืน
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คำเตอืน
- ควรระวังการใช้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคน ิว่ในถุงน้ำด ียกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุตำ่กว่า 6 ขวบ

อาการไม่พึงประสงค์
อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคอืงบริเวณปากและคอ

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก
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2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

1. ยาชุมเหด็เทศ
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบชุมเหด็เทศ [Senna alata (L.) Roxb., Cassia alata L. (ชื่อพ้อง)] ทีม่ีสารสำคัญ
hydroxyanthracene derivatives โดยคำนวณเป็น rhein-8-glucoside
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 3 – 6 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน

ชนดิแคปซูล 

รับประทานคร้ังละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ผู้ ปว่ยทีม่ีภาวะทางเดินอาหารอดุตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอืปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุตำ่กว่า 12 ป ีหรอืในผู้ ปว่ย inflammatory bowel
disease

- การรับประทานยาในขนาดสงูอาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

- ไม่ควรใช้ติดตอ่กันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซ่ึงสง่ผลให้มีการสญูเสยีน้ำและเกลือแรม่ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินตอ่ยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
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และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินตอ่ยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

- ควรระวังการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เน ือ่งจากการบบีตัวของลำไส้ใหญ่

2. ยาชุมเหด็เทศ
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบชุมเหด็เทศ [Senna alata (L.) Roxb., Cassia alata L. (ชื่อพ้อง)] ทีม่ีสารสำคัญ
hydroxyanthracene derivatives โดยคำนวณเป็น rhein-8-glucoside
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 3 – 6 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน

ชนดิแคปซูล 

รับประทานคร้ังละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 คร้ัง ก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ผู้ ปว่ยทีม่ีภาวะทางเดินอาหารอดุตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอืปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุตำ่กว่า 12 ป ีหรอืในผู้ ปว่ย inflammatory bowel
disease
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- การรับประทานยาในขนาดสงูอาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

- ไม่ควรใช้ติดตอ่กันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซ่ึงสง่ผลให้มีการสญูเสยีน้ำและเกลือแรม่ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินตอ่ยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

- ควรระวังการใช้ในหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เน ือ่งจากการบบีตัวของลำไส้ใหญ่

3. ยามะขามแขก
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบ หรอืผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.)

 

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ก่อนนอน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด 

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน

 

ข้อห้ามใช้
ผู้ ปว่ยทีม่ีภาวะทางเดินอาหารอดุตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอืปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
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คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุตำ่กว่า 12 ป ีหรอืในผู้ ปว่ย inflammatory bowel
disease

- การรับประทานยาในขนาดสงู อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

- ไม่ควรใช้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซ่ึงสง่ผลให้มีการสญูเสยีน้ำและเกลือแรม่ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และการใช้ติดตอ่กันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ลำไส้ใหญ่ชินตอ่ยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

- ควรระวังการใช้ยาน ี้กับหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร

อาการไม่พึงประสงค์
ปวดมวนท้อง ผื่นคัน

4. ยามะขามแขก
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบ หรอืผงใบและฝักมะขามแขก (Senna alexandrina Mill.)

 

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องผูก

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ก่อนนอน

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด 

รับประทานคร้ังละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน
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ข้อห้ามใช้
ผู้ ปว่ยทีม่ีภาวะทางเดินอาหารอดุตัน (gastrointestinal obstruction)
หรอืปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุตำ่กว่า 12 ป ีหรอืในผู้ ปว่ย inflammatory bowel
disease

- การรับประทานยาในขนาดสงู อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)

- ไม่ควรใช้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสยี
ซ่ึงสง่ผลให้มีการสญูเสยีน้ำและเกลือแรม่ากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม
และการใช้ติดตอ่กันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ลำไส้ใหญ่ชินตอ่ยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย

- ควรระวังการใช้ยาน ี้กับหญิงต้ังครรภ์และหญิงให้นมบตุร

อาการไม่พึงประสงค์
ปวดมวนท้อง ผื่นคัน

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสยี
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2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสยี

1. ยากล้วย
ยาผง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงกล้วยน้ำว้าชนดิแก่จัด [Musa sp.(ABB group) "Klui Nam Wa"]
หรอืกล้วยหักมุกชนดิแก่จัด [Musa sp. (ABB group ) “triploid” cv.]

คำแนะนำ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น
อจุจาระไม่เป็นมูก หรอืมีเลือดปน

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ในคนทีท้่องผูก

- การรับประทานติดตอ่กันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอดืได้

อาการไม่พึงประสงค์
ท้องอดื

2. ยากล้วย
ยาผง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงกล้วยน้ำว้าชนดิแก่จัด [Musa sp.(ABB group) "Klui Nam Wa"]
หรอืกล้วยหักมุกชนดิแก่จัด [Musa sp. (ABB group ) “triploid” cv.]

คำแนะนำ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น
อจุจาระไม่เป็นมูก หรอืมีเลือดปน
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ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้ในคนทีท้่องผูก

- การรับประทานติดตอ่กันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอดืได้

อาการไม่พึงประสงค์
ท้องอดื

3. ยาฟ้าทะลายโจร
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากสว่นเหนอืดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.
ex Nees] ทีม่ีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น อจุจาระไม่เป็นมูก
หรอืมีเลือดปน

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ ทีม่ีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร

- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์และให้นมบตุร เน ือ่งจากอาจทำให้เกิดทารกวิรปูได้

คำเตอืน
- หากใช้ยาน ี้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรอืออ่นแรง
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- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดตอ่กัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรอื
มีอาการรนุแรงข้ึนระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาทีก่ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP 450) เน ือ่งจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ CYP
1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้
เบือ่อาหาร วิงเวียนศรีษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้

4. ยาฟ้าทะลายโจร
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากสว่นเหนอืดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall.
ex Nees] ทีม่ีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการท้องเสยีชนดิทีไ่ม่เกิดจากการติดเชื้ อ เช่น อจุจาระไม่เป็นมูก
หรอืมีเลือดปน

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ ทีม่ีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร

- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์และให้นมบตุร เน ือ่งจากอาจทำให้เกิดทารกวิรปูได้
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คำเตอืน
- หากใช้ยาน ี้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรอืออ่นแรง

- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดตอ่กัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรอื
มีอาการรนุแรงข้ึนระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

- ควรระวังการใช้ยาน ี้รว่มกับยาทีก่ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์
Cytochrome P450 (CYP 450) เน ือ่งจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ CYP
1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้
เบือ่อาหาร วิงเวียนศรีษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร

84



2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร

1. ยากล้วย
ยาผง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงกล้วยน้ำว้าชนดิแก่จัด [Musa sp.(ABB group) "Klui Nam Wa"]
หรอืกล้วยหักมุกชนดิแก่จัด [Musa sp. (ABB group ) “triploid” cv.]

คำแนะนำ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ไม่ควรใช้กับผู้ ทีท้่องผูก

- การรับประทานติดตอ่กันนานๆ อาจทำให้ท้องอดืได้

อาการไม่พึงประสงค์
ท้องอดื

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน
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2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

1. ยาขิง
ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงเหง้าขิง (Zingiber officinale Rosc.) ทีม่ีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการแนน่จุกเสยีด ท้องอดื ท้องเฟ้อ

2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ทีม่ีสาเหตจุากการเมารถ เมาเรอื

3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

ขนาดและวิธใีช้
- บรรเทาอาการท้องอดื ขับลม แนน่จุกเสยีด

รับประทานวันละ 2 – 4 กรัม

- ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ทีม่ีสาเหตจุากการเมารถ เมาเรอื

รับประทานวันละ 1 - 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาท ี- 1 ชั่วโมง หรอืเมื่อมีอาการ

- ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด

รับประทานคร้ังละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคน ิว่ในถุงน้ำด ียกเว้นภายใต้การดแูลของแพทย์

- ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุตำ่กว่า 6 ขวบ
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อาการไม่พึงประสงค์
อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคอืงบริเวณปากและคอ
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2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

1. ยาฟ้าทะลายโจร
ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากสว่นเหนอืดินของฟ้าทะลายโจร [Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex
Nees] ทีม่ีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ
6 โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
1. บรรเทาอาการเจ็บคอ

2. บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเน ื้อ

ขนาดและวิธใีช้
บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานคร้ังละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 คร้ัง
หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ ทีม่ีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร

- ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์และให้นมบตุร เน ือ่งจากอาจทำให้เกิดทารกวิรปูได้

- ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณตีา่ง ๆ ตอ่ไปน ี้

    - ในผู้ ปว่ยทีม่ีอาการเจ็บคอเน ือ่งจากติดเชื้ อ Streptococcus group A

    - ในผู้ ปว่ยทีม่ีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เน ือ่งจากเคยติดเชื้ อ Streptococcus group

    - ในผู้ ปว่ยทีม่ีประวัติเป็นโรคหัวใจรห์ูมาติค

    - ในผู้ ปว่ยทีม่ีอาการเจ็บคอเน ือ่งจากมีการติดเชื้ อแบคทเีรยี และมีอาการรนุแรง เช่น 
มีตุม่หนองในคอ มีไข้สงู และหนาวสัน่
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คำเตอืน
- หากใช้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรอืออ่นแรง

- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดตอ่กัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรอื มีอาการรนุแรงข้ึนระหว่างใช้ยา
ควรหยุดใช้และพบแพทย์

- ควรระวังการใช้รว่มกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

- ควรระวังการใช้รว่มกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

- ควรระวังการใช้รว่มกับยาทีก่ระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450
(CYP 450) เน ือ่งจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบือ่อาหาร
วิงเวียนศรีษะ ใจสัน่ และอาจเกิดลมพิษได้
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2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

1. ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง
ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบทองพันชั่งสด (Rhinacanthus nasutus
(L.) Kurz) ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักตอ่ปริมาตร (w/v)

คำแนะนำ
ทาแก้กลากเกลื้ อน โรคผิวหนังทีเ่กิดจากเชื้ อรา น้ำกัดเท้า

ขนาดและวิธใีช้
ทาบริเวณทีม่ีอาการ วันละ 2 คร้ัง เช้า – เย็น ทาจนกว่าจะหาย และใช้ตอ่เน ือ่งอกีอย่างน้อย 2
สัปดาห์

ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทีม่ีบาดแผลหรอืมีแผลเปิด

2. ยาทิงเจอร์พลู
ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบพลูสด (Piper betle L.) ร้อยละ 50
โดยน้ำหนักตอ่ปริมาตร (w/v)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ตอ่ย

ขนาดและวิธใีช้
ทาบริเวณทีม่ีอาการ วันละ 2 คร้ัง เช้า – เย็น
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ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทีม่ีบาดแผลหรอืมีแผลเปิด

อาการไม่พึงประสงค์
เมื่อทาติดตอ่กันเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังเป็นสดีำ แตเ่มื่อหยุดยาแล้วอาการจะหายไป

3. ยาบัวบก
ยาครมี ยาครมี (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบบัวบกแห้ง [Centella asiatica (L.) Urb.]
ร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก (w/w) 

คำแนะนำ
ใช้สมานแผล

ขนาดและวิธใีช้
ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้ อก่อนทายา ใช้ทาบริเวณทีเ่ป็นแผลวันละ 1 - 3 คร้ัง หรอื
ตามแพทย์สัง่

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีแ่พ้พืชในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เช่น ยี่หรา่ ผักชี

- ห้ามใช้ในผู้ ทีม่ีประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง

- ห้ามใช้ในแผลเปิด

คำเตอืน
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน

อาการไม่พึงประสงค์
มีรายงานว่าการทาสารสกัดใบบัวบกชนดิขี้ ผ้ึงหรอืผง อาจทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้
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4. ยาเปลือกมังคดุ
ยาน้ำใส (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของเปลือกมังคดุแห้ง (Garcinia mangostana L.)
ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักตอ่ปริมาตร (w/v)

คำแนะนำ
ทาแผลสด และแผลเรื้ อรัง 

ขนาดและวิธใีช้
ทาบริเวณทีเ่ป็นแผล วันละ 2 คร้ัง เช้า – เย็น

ข้อห้ามใช้
ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

5. ยาพญายอ
ยาครมี ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก)

(รพ.) ยาขี้ ผ้ึง (รพ.) ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญายอแห้ง [Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau]

คำแนะนำ
1. ยาครมี บรรเทาอาการของ เริมและงูสวัด

2. สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer)
แผลจากการฉายรังสแีละเคมีบำบัด

3. ยาโลชัน บรรเทาอาการ ผดผื่นคัน ลมพิษ ตุม่คัน

4. ยาขี้ ผ้ึง บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดตอ่ย

5. ยาทิงเจอร์ บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด
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ขนาดและวิธใีช้
ทาบริเวณทีม่ีอาการ วันละ 5 คร้ัง

6. ยาว่านหางจระเข้
ยาเจล ยาโลชันเตรยีมสด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ชนดิเจล

ยาทีม่ีปริมาณของวุ้ นว่านหางจระเข้ [Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
โดยน้ำหนัก

ชนดิโลชันเตรยีมสด

ยาทีม่ีปริมาณของวุ้ นว่านหางจระเข้ [Aloe vera (L.) Burm.f.] ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (burn)

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิเจล

ทาบริเวณผิวหนังทีถู่กไฟไหม้น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 คร้ัง

ชนดิโลชันเตรยีมสด 

ทาบริเวณผิวหนังทีถู่กไฟไหม้น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 คร้ัง

คำเตอืน
ไม่ควรใช้ในผู้ ทีม่ีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรอืผลิตภัณฑ์ทีผ่สมว่านหางจระเข้

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรอืผื่นแพ้สัมผัสได้
หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยาข้อมูลเพิ่มเติม ยาโลชันเตรยีมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน
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หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยาข้อมูลเพิ่มเติม ยาโลชันเตรยีมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน
เก็บยาไว้ในตู้ เย็น (อณุหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)

7. ยาเมล็ดน้อยหนา่
ยาครมี

ตัวยาสำคัญ
ยาทีม่ีปริมาณน้ำมันบบีเย็นจากเมล็ดน้อยหนา่ [Annona squamosa Linn.] ร้อยละ 20
โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
กำจัดเหา

ขนาดและวิธใีช้
ชโลมครมี 20 - 30 กรัม ทีผ่ม ท้ิงไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ติดตอ่กัน 3
สัปดาห์

ข้อห้ามใช้
ควรระวังอย่าให้ครมีเข้าตา และอย่าใช้บริเวณทีม่ีแผลหรอืแผลถลอก

อาการไม่พึงประสงค์
อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรอืผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าว ให้หยุดใช้ยา
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2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้ อและกระดูก

2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน

1. ยาเถาวัลย์เปรยีง
ยาแคปซูล (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากเถาของเถาวัลย์เปรยีง [Derris scandens (Roxb.) Benth.]

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดกล้ามเน ื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเน ื้อ

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหารทันที

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคแผลเปือ่ยเพปติก
เน ือ่งจากเถาวัลย์เปรยีงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอ
ยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

- อาจทำให้เกิดการระคายเคอืงระบบทางเดินอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์
ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบอ่ย คอแห้ง ใจสัน่

2. ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรยีง
ยาแคปซูล

ตัวยาสำคัญ
สารสกัดจากเถาของเถาวัลย์เปรยีง [Derris scandens (Roxb.) Benth.] ทีส่กัดด้วย
50 เปอร์เซ็นต์ของเอทิลอัลกอฮอล์
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คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดหลังสว่นล่าง (low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่าเสือ่ม
(Knee Osteoarthritis)

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง หลังอาหารทันที

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับหญิงต้ังครรภ์

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคแผลเปือ่ยเพปติก
เน ือ่งจากเถาวัลย์เปรยีงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอ
ยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

- อาจทำให้เกิดการระคายเคอืงระบบทางเดินอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์
เวียนศรีษะ ปวดศรีษะ อจุจาระเหลว

2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก
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2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

1. ยาพริก
ยาเจล ยาครมี (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาขี้ ผ้ึง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ยาทีม่ีสารสกัดจากผลพริกแห้ง (Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L.)
โดยควบคมุความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรปูร้อยละ 0.025
โดยน้ำหนัก (w/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเน ื้อ (musculoskeletal pain)

ขนาดและวิธใีช้
ทาบริเวณทีป่วด 3 - 4 คร้ัง ตอ่วัน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีแ่พ้ capsaicin

- ห้ามสัมผัสบริเวณตา

- ระวังอย่าทาเจลบริเวณผิวทีบ่อบบางหรอืบริเวณผิวหนังทีแ่ตก
เน ือ่งจากทำให้เกิดอาการระคายเคอืง

คำเตอืน
- การใช้รว่มกับยารักษาโรคหัวใจ กลุ่ม angiotensin-converting enzyme inhibitor
(ACE inhibitor) อาจทำให้เกิดอาการไอเพิ่มข้ึน

- อาจเพิ่มการดดูซึมของยาโรคหอบหดื คอื theophylline ชนดิออกฤทธิ์เน ิน่นาน

- ควรระวังเมื่อใช้เจลพริกรว่มกับยากลุ่มตอ่ไปน ี้

   • Angiotensin converting enzyme inhibitors

   • Anticoagulants
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   • Antiplatelet agents

   • Barbiturates

   • Low molecular weight heparins

   • Theophylline

   • Thrombolytic agents

อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังแดง ปวด และแสบร้อน

2. ยาไพล
ยาครมี

ตัวยาสำคัญ
ยาทีม่ีปริมาณน้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [Zingiber montanum (Koenig)
Link ex Dietr.] ร้อยละ 14 โดยปริมาตรตอ่น้ำหนัก (v/w)

คำแนะนำ
บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก

ขนาดและวิธใีช้
ทาและถูเบา ๆ บริเวณทีม่ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทีม่ีบาดแผลหรอืมีแผลเปิด

3. ยาน้ำมันไพล
ยาน้ำมัน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
98



ตัวยาสำคัญ
สารสกัดน้ำมันไพล [Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.]
ทีไ่ด้จากการทอด (hot oil extract) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตำรับ

คำแนะนำ
บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดยอก

ขนาดและวิธใีช้
ทาและถูเบา ๆ บริเวณทีม่ีอาการวันละ 2 - 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเน ื้อเยื่อออ่น

- ห้ามทาบริเวณผิวหนังทีม่ีบาดแผลหรอืมีแผลเปิด
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2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ยากระเจี๊ ยบแดง
ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงกระเจี๊ ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

คำแนะนำ
ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา

ขนาดและวิธใีช้
รับประทาน คร้ังละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีม่ีการทำงานของไตบกพรอ่ง

คำเตอืน
กระเจี๊ ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสยีได้ เน ือ่งจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย

อาการไม่พึงประสงค์
อาจมีอาการปวดมวนท้องได้

2. ยาหญ้าหนวดแมว
ยาชง ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากใบและสว่นยอดของหญ้าหนวดแมว [Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.]

คำแนะนำ
ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับน ิว่ขนาดเล็ก

ขนาดและวิธใีช้
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ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดืม่วันละ 2 - 3 คร้ัง

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีม่ีการทำงานของหัวใจและ/หรอืไตบกพรอ่ง

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีต้่องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ ทีเ่ป็นโรคหัวใจ
เน ือ่งจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสงู

- ควรระวังการใช้รว่มกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนดิรับประทาน (Oral hypoglycemic agents)
หรอืรว่มกับการฉดีอินสลิุน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้
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2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

1. ยาบัวบก
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง(รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากสว่นเหนอืดินของบัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.]

คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช้ำใน

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง 

รับประทานคร้ังละ 2 - 4 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
หลังอาหาร

ชนดิแคปซูล

รับประทานคร้ังละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ ปว่ยทีแ่พ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีนควรปรึกษาแพทย์

- หลีกเลี่ยงการใช้ติดตอ่กันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษตอ่ตับได้ในผู้ ปว่ยบางราย

- ควระวังการใช้รว่มกับยาทีม่ีผลตอ่ตับ ยาขับปัสสาวะ และยาทีม่ีผลข้างเคยีงทำให้ ง่วงนอน
เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

- บัวบกอาจเพิ่มระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด
และทำให้ประสิทธิผลของยาลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
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และทำให้ประสิทธิผลของยาลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง

- ควรระวังการใช้รว่มกับยาทีม่ีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrome P450 (CYP
450) เน ือ่งจากบัวบกมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ CYP 2C9 และ CYP 2C19

อาการไม่พึงประสงค์
ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอดื และปัสสาวะบอ่ย

2. ยามะระขี้ นก
ยาแคปซูล ยาชง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงจากเน ื้อผลแก่ทียั่งไม่สกุของมะระขี้ นก (Momordica charantia L.)

คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง 

รับประทานคร้ังละ 1 – 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูลและชนดิเม็ด

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กหรอืหญิงให้นมบตุร
เน ือ่งจากมีรายงานว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักได้

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์
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- ควรระวังการใช้ รว่มกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนดิรับประทาน (Oral Hypoglycemic
Agents) อืน่ ๆ หรอืรว่มกับการฉดีอินสลิุน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานว่าทำให้การเกิดตับอักเสบได้

อาการไม่พึงประสงค์
คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน
ท้องอดื ปวดศรีษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ
alkaline phosphatase ในเลือดได้

3. ยารางจืด
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบรางจืดโตเต็มที ่(Thunbergia laurifolia Lindl.)

คำแนะนำ
ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร
หรอืเมื่อมีอาการ

ชนดิแคปซูล

รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดข้ึีน ควรปรึกษาแพทย์

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่
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- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีต้่องใช้ยาอืน่อย่างตอ่เน ือ่งเพราะยารางจืด
อาจเรง่การขับยาเหล่าน้ันออกจากรา่งกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง

4. ยาหญ้าปักก่ิง
ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงหญ้าปักก่ิง [Murdannia loriformis (Hassk.) R.S. Rao & Kammathy ]

คำแนะนำ
แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้ำเหลืองเสยี

ขนาดและวิธใีช้
ชนดิชง

รับประทานคร้ังละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
ก่อนอาหาร

ชนดิแคปซูล

รับประทานคร้ังละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร

คำเตอืน
- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ ทีส่งสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเน ือ่งจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดข้ึีนควรปรึกษาแพทย์
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2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา

1. ยารางจืด
ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงใบรางจืดโตเต็มที ่(Thunbergia laurifolia Lindl.)

คำแนะนำ
ถอนพิษเบือ่เมา

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 คร้ัง
ก่อนอาหาร หรอืเมื่อมีอาการ

คำเตอืน
- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่

- ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยทีต้่องใช้ยาอืน่อย่างตอ่เน ือ่งเพราะยารางจืด
อาจเรง่การขับยาเหล่าน้ันออกจากรา่งกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
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2.8 ยาลดความอยากบุหร ี่

1. ยาหญ้าดอกขาว
ยาชง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ
ผงหญ้าดอกขาว [Vernonia cinerea (L.) Less.]

คำแนะนำ
ลดความอยากบหุรี่

ขนาดและวิธใีช้
รับประทานคร้ังละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร หลังอาหาร วันละ 3 - 4
คร้ัง

คำเตอืน
ควรระวังการใช้ในผู้ ปว่ยโรคหัวใจ และโรคไต เน ือ่งจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสงู

อาการไม่พึงประสงค์
ปากแห้ง คอแห้ง
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