
 
ยาในชีวิตประจ าวัน 
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หลักการใช้ยา 
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา 

ยาเป็น 1 ในปัจจยั 4 ของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เพื่อป้องกันและรักษา
โรค โดยมีหลักการใช้ยา รวมทัง้ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา ดังนี ้

1) รู้ช่ือยา 

- ต้องรู้ช่ือสามญัทางยา (Generic name) ไม่ใช่ช่ือการค้า เพราะอาจแพ้หรือเกิดอนัตรายจาก
ยาที่ใช้ กรณีแพ้ยาต้องจดจ าช่ือสามญัของยานัน้ๆไว้เพื่อไม่ให้ใช้ยานัน้อีก 

2) วธีิใช้ ให้ยดึหลกั ถกูคน ถกูโรค ถกูทาง ถกูวิธี ถกูเวลา และถกูขนาด 

- ถกูคน ต้องพิจารณาวา่ยาชนิดใด ใช้กบัเพศหรือวยัใด เช่น ยาของผู้ใหญ่ไม่สามารถน าไปให้
เดก็รับประทานได้ 

- ถกูโรค เช่น หากมีไข้ ปวดศีรษะ ต้องรับประทานยาลดไข้แก้ปวด เช่น พาราเซตามอล ไม่ใช่
รับประทานยาแก้ท้องอืด ปวดท้อง เป็นต้น 
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หลักการใช้ยา 
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา 

- ถกูทาง เช่น ยาเหน็บใช้ส าหรับเหน็บช่องคลอดหรือทวารหนกั ยาทาใช้ทาผิวหนงั เป็นต้น 

- ถกูวธีิ เช่น ยาลดกรดชนิดเม็ดต้องเคีย้วก่อนกลืน ยาแก้ปวดแก้อกัเสบต้องรับประทานหลงั
อาหารทนัทีหรือดื่มน า้ตามมากๆเพราะยาอาจจะระคายเคืองตอ่กระเพาะอาหาร ยาน า้ควร
เขย่าขวดก่อนใช้ เป็นต้น 

-ถกูขนาด การใช้ยาต้องค านงึถึงโรควา่ โรคชนิดไหนต้องใช้ยาปริมาณเทา่ไร นานเท่าไร ใช้ถ่ี
แคไ่หน จงึจะท าให้หายจากโรคได้ เช่น ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานอย่างน้อยประมาณ 5-7 วนั
ติดต่อกนั เป็นต้น 

-ถกูเวลา เช่น ยาก่อนอาหาร ยาหลงัอาหาร ก็ต้องรับประทานตามเวลา เพื่อให้ยาออกฤทธ์ิตอ่
ร่างกายได้อย่างเหมาะสม ดงันี ้

ยาก่อนอาหาร: ต้องรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง เพราะยานีจ้ะดดูซมึได้ดี
ขณะท้องว่าง สว่นใหญ่จะเป็นยาปฏิชีวนะ  
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หลักการใช้ยา 
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา 

ยาหลังอาหาร: ต้องรับประทานหลงัอาหารประมาณ 15 นาที เพื่อให้ยาดดูซมึเข้าสูก่ระแส
เลือดร่วมกบัอาหารในล าไส้เลก็ 

ยาระหว่างมือ้: คือ รับประทานก่อนหรือหลงัอาหาร 2 ชัว่โมง ยาที่มกัก าหนดให้รับประทาน
ระหว่างมือ้ ได้แก่ ยาลดกรด 

ยาก่อนนอน: มกัเป็นยานอนหลบัหรือยากลอ่มประสาท เพื่อให้คนไข้ได้พกัผ่อนเตม็ที่ 

ยาที่ต้องรับประทานให้ครบระยะเวลา: เช่น ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานติดตอ่กนัอย่าง
น้อย 5-7 วนัเพื่อปอ้งกนัการดือ้ยาของเชือ้จลุชีพทีก่่อโรค หรือยาคมุก าเนิดที่ต้องรับประทานวนั
ละ 1 เมด็ก่อนนอนทกุวนั เพื่อให้ระดบัฮอร์โมนของยาในร่างกายอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ 

ยารับประทานเม่ือมีอาการเท่านัน้: เป็นยาบรรเทาอาการ เมื่ออาการดขีึน้จงึไม่จ าเป็นต้อง
รับประทานอีก ได้แก่ ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาแก้ไอ ยาขบัเสมหะ ยาลดน า้มกู เป็นต้น 
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หลักการใช้ยา 
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา 

3) ข้อห้าม 

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ยาแต่ละชนิด อาจดไูด้จากฉลากยา หรือสอบถามจาก
แพทย์และเภสชักร เช่น 

- ยาแก้ปวดพวกแอสไพริน ห้ามรับประทานในคนเป็นโรคกระเพาะ หอบหืด โรคเลือดไหลไม่
หยดุ ไข้เลือดออก 

- ยาลดน า้มกู อาจท าให้เกิดอาการง่วงซมึ ไม่ควรขบัขี่ยวดยาน หรือท างานที่เก่ียวกบั
เคร่ืองจกัรกล 

- ยาลดกรด ต้องไม่ใช่ร่วมกบัยาปฏิชีวนะพวกเตตร้าซยัคลีน ยาบ ารุงโลหิต 

- หญิงมีครรภ์ แมร่ะยะให้นมบตุร และเดก็ ต้องระมดัระวงัในการใช้ยาให้มากขึน้ ยาบาง
ชนิดห้ามใช้อย่างเด็ดขาด เพราะจะเป็นอนัตรายต่อเด็กได้ เป็นต้น 
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หลักการใช้ยา 
ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้ยา 

4) วันหมดอายุ 
ยาทกุชนิดมีวนัหมดอาย ุให้สงัเกตที่ฉลากจะบอกวนัหมดอาย ุ ซึง่มกัระบเุป็นภาษาองักฤษ 
เช่น  
Expiry Date 26/12/19 แสดงวา่ ยาหมดอายวุนัที่ 26 เดือนธนัวาคม ค.ศ. 2019+543 = พ. ศ. 
2562 ไม่ควรใช้ยานัน้หลงัวนัหมดอาย ุ

5) ไม่ใช้ตามค าโฆษณาโดยไม่ศกึษา 
ไม่ใช้ยาตามค าโฆษณา เพราะอาจไมไ่ด้ผลและอาจเกิดโรคอื่นๆ ตามมา 
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ยาสามัญประจ าบ้าน  
คือยาท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถหา
ซือ้มาใช้ได้ เพื่อรักษาอาการ
เจ็บป่วยเลก็ๆน้อยๆ ของตนเอง
ในเบือ้งต้น และเป็นยาท่ี
สามารถหาซือ้ได้ตามร้าน
สะดวกซือ้หรือร้านค้าทัว่ไป  

มีค าวา่   
 
ในกรอบสีเขียว มีขนาดตวัอกัษรท่ี
สามารถอ่านได้ชดัเจน 

“ยาสามัญประจ าบ้าน”  
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รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน  
• มีทัง้สิน้ 52 รายการ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองยาสามญัประจ าบ้าน

แผนปัจจบุนั พ.ศ. 2542,  ฉ.2 พ.ศ. 2549, ฉ.3 พ.ศ. 2550,  ฉ.4 พ.ศ. 2555 และ 
ฉ.5 พ.ศ. 2555) 

• ยาสามญัประจ าบ้านแผนปัจจบุนั จ าแนกตามกลุ่มอาการรักษา ดงันี ้

1. ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟอ้ 

2. ยาแก้ท้องเสีย 

3. ยาระบาย 

4. ยาถ่ายพยาธิล าไส้ 

5. ยาบรรเทาปวด ลดไข้ 

6. ยาแก้แพ้ ลดน า้มกู 

7. ยาแก้ไอ ขบัเสมหะ 
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รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 

8. ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คดัจมกู 
9. ยาแก้เมารถ เมาเรือ 
10. ยาส าหรับโรคตา 
11. ยาส าหรับโรคปากและคอ 
12. ยาใสแ่ผล ล้างแผล 
13. ยารักษาแผลติดเชือ้ ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก 
14. ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ แมลงกดัต่อย 
15. ยาส าหรับโรคผิวหนงั 
16. ยาบ ารุงร่างกาย 
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ล าดับที่ 1 ยาเมด็ลดกรด อะลูมนิา-แมกนีเซีย (= Aluminium Hydroxide 
200-600 mg + Magnesium Hydroxide 200-400 mg) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการจกุเสียด ท้องขึน้ ท้องเฟอ้ และปวดท้องเน่ืองจากมีกรดมาก ในกระเพาะ
อาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 

ล าดับที่ 2 ยาน า้ลดกรดอะลูมนิา-แมกนีเซีย  

(Aluminium Hydroxide 165-650 mg +Magnesium Hydroxide 103-500 mg) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการจกุเสียด ท้องขึน้ ท้องเฟอ้ และปวดท้องเน่ืองจากมีกรดมาก ในกระเพาะ
อาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 



ล าดับที่ 3 ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อโซดามินท์ (Sodium Bicarbonate 
300 mg + Peppermint Oil 0.003 ml) 

สรรพคุณ 

บรรเทาอาการจกุเสียด ลดอาการระคายเคือง เน่ืองจากมีกรดมากในกระเพาะ
อาหาร 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ล าดับที่ 4 ยาขับลม  

(ทิงเจอร์พริก 0.06-0.50 ml + ทิงเจอร์กระวาน 0.035-1.80 
ml+ ทิงเจอร์ขิงเข้มข้น 0.024-0.24 ml) 

สรรพคุณ 

เป็นยาน า้ บรรเทาอาการจกุเสียด ลดอาการระคายเคือง 

เน่ืองจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร 

 

ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 

ตัวอย่างยาขับลม (Mist. Carminative) 
ท่ีมา: เว็บไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั 
(https://vidhyasom.com/product
/miss-carmine/) 

ตัวอย่างยาโซดามิ๊นท์ 
ท่ีมา: เว็บไซต์บริษัทวิทยาศรม 
จ ากดั 
(https://vidhyasom.co

m/product/soda-
millions-300-mg/) 



ล าดบัที่ 5 ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน า้แดง (Sodium Bicarbonate 0.15-
0.60 g + ทิงเจอร์โกศน า้เต้า 0.50-2.00 ml และ/หรือ ทิงเจอร์อื่นๆ ที่มีสรรพคณุทางยา  

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการจกุเสียด ลดอาการระคายเคือง เน่ืองจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร 

 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 

ล าดับที่ 6 ยาน า้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดยีม ไบคาร์บอเนต (โซเดยีมไบคาร์บอเนต 50 
mg โดยในสูตรต ารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการจกุเสียด ลดอาการระคายเคือง เน่ืองจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร 

 



รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึน้ ท้องเฟ้อ 

ล าดบัที่ 7 ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทงิเจอร์มหาหงิค์ุ 
(Asafetida 20 % w/v) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการท้องขึน้ ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเดก็ (โดยใช้
ทาท้อง) 

หมายเหตุ ห้ามรับประทาน 
ตัวอย่างทงิเจอร์มหาหงิค์ุ 

ท่ีมา: เว็บไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั 
(https://vidhyasom.com/p
roduct/asafetida/) 



ล าดับที่ 8 ผงน า้ตาลเกลือแร่: 1 ซอง ประกอบด้วย  

   - Sodium Chloride 0.875 g.  

 - Sodium Bicarbonate 0.625 g.  

 - Potassium Chloride 0.375 g.  

 - Glucose anhydrous 5.000 g.  

สรรพคุณ ทดแทนการเสียน า้ในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมากๆ และ
ปอ้งกนัการช็อคเน่ืองจากการท่ีร่างกายขาดน า้ 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้ท้องเสีย 

ล าดับที่ 9 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับเดก็ ( 1 แท่ง ประกอบด้วย 
Glycerin 91 % w/w) 

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผกู ใช้เหน็บทวารหนกัเพื่อช่วยการขบัถ่าย 



ล าดบัที่ 10 ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารส าหรับผู้ใหญ่( 1 แท่ง ประกอบด้วย 
Glycerin 91 % w/w) 

สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องผกู ใช้เหน็บทวารหนกัเพื่อช่วยการขบัถ่าย 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาระบาย 

ล าดับที่ 11 ยาระบายแมกนีเซีย 

(Magnesium Hydroxide 1.2 g) 

สรรพคุณ เป็นยาระบาย ใช้รับประทาน 

ตัวอย่างยาระบายแมกนีเซีย (Milk of Magnesia) 
ท่ีมา: เว็บไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั 
(https://vidhyasom.com/product/milk-
of-magnesia/) 

https://vidhyasom.com/product/milk-of-magnesia/
https://vidhyasom.com/product/milk-of-magnesia/
https://vidhyasom.com/product/milk-of-magnesia/
https://vidhyasom.com/product/milk-of-magnesia/
https://vidhyasom.com/product/milk-of-magnesia/


รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาระบาย 

ล าดับที่ 12 ยาระบายมะขามแขก (ใน 1 เมด็ ประกอบด้วยตัวยาส าคัญ คือฝักมะขามแขกที่
เอาเมล็ดออกแล้วซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทยีบเท่ากับ Sennoside B ปริมาณ 
7.5 mg) 

สรรพคุณ เป็นยาระบาย 

ค าเตือน หญิงมีครรภ์หรือให้นมบตุรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา, ไม่ควรรับประทานเป็นประจ า 

ล าดับที่ 13 ยาระบายโซเดยีมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร (Sodium Chloride15 
%w/v) 

สรรพคุณ ส าหรับบรรเทาอาการท้องผกู ใช้สวนทวารให้ถ่ายอจุจาระ 



ล าดับที่ 14 ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล (Mebendazole 100 
mg) 

สรรพคุณ 

ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตวักลม 

วธีิใช้ 

เคีย้วยาให้ละเอียดก่อนกลืน 
 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาถ่ายพยาธิล าไส้ 



ล าดับที่ 15  ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก. 
(Paracetamol 500 mg.) 

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด 

 
 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาบรรเทาปวดลดไข้ 

ล าดับที่ 16 ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก. 
(Paracetamol 325 mg.) 

สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด : ขนาดเมด็จะเลก็กวา่ 500 mg และมี
ปริมาณตวัยาน้อยกวา่ 



ล าดบัที่ 17 ยาน า้บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล (Paracetamol 120 mg/5 
ml โดยในสูตรต ารับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม) 

สรรพคุณ 

ลดไข้ บรรเทาอาการปวด 
 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ล าดับที่ 18 พลาสเตอร์บรรเทาปวด (Volatile Substance ที่มีสรรพคณุทางยา และ/
หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึง่หรือหลายชนิดผสมกนั 
เช่น Borneol 0.21-1.00 % w/w เป็นต้น) 

สรรพคุณ 

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ 

ค าเตอืน 

– อย่าใช้พลาสเตอร์นีใ้นบริเวณเย่ือบอุ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด 

 

ยาบรรเทาปวดลดไข้ 



ล าดับที่ 19 ยาเมด็แก้แพ้ ลดน า้มูก      

คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine 
Maleate 2 mg.) 

สรรพคุณ 

บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น า้มกูไหล 

ค าเตือน 

ยานีอ้าจท าให้เกิดอาการง่วงซมึ จงึไมค่วรขบัข่ียาน
ยนต์หรือท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกล และ
หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้แพ้ ลดน า้มูก 



ล าดับที่ 20 ยาน า้แก้ไอขับเสมหะส าหรับเดก็ 

 (Ammonium Carbonate 0.02 g. + Glycyrrhiza Fluidextract 
0.25 ml.) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการไอ ขบัเสมหะ 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 
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ยาแก้ไอ ขับเสมหะ 

ล าดับที่ 21 ยาแก้ไอน า้ด า (Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml 

+Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg 
+Camphorated Opium Tincture 0.6 ml) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการไอ ช่วยขบัเสมหะ 



ล าดับที่ 22 ยาดมแก้วงิเวียน เหล้าแอมโมเนีย
หอม  

(Ammonium Carbonate 3.40 % 

W/V + Strong Ammonia 
Solution 3.60-6.75 % V/V) 

สรรพคุณ 

• ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนงั 
บรรเทาอาการเน่ืองจากพิษแมลงกดัต่อย หรือถกู
พืชมีพิษ 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 

22 

ยาดมหรือทาแก้วงิเวียน หน้ามืด คัดจมูก 

ตัวอย่างแอมโมเนียหอม 
ท่ีมา: เวบ็ไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั
(https://vidhyasom.com
/product/aromatic-
ammonia/) 
  



ล าดับที่ 23 ยาดมแก้วงิเวียน แก้คัดจมูก (Volatile Substance ที่มี
สรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หน่ึงหรือหลายชนิด
ผสมกัน เช่น  Menthol 0.07-77.90 % w/v  
Camphor 0.45-42.00 % w/v  เป็นต้น) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการคดัจมกู หายใจไมอ่อก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 
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ยาดมหรือทาแก้วงิเวียน หน้ามืด คัดจมูก 



ล าดับที่ 24  ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขีผ้ึง้ (น า้มันหอมระเหยที่มี
สรรพคุณทางยา หน่ึงหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ Menthol 1.35-

3.00 % w/w, 
Camphor 3.00-9.00 % w/w เป็นต้น) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการคดัจมกู และบรรเทาอาการคดัเน่ืองจากหวดั 
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ยาดมหรือทาแก้วงิเวียน หน้ามืด คัดจมูก 



ล าดับที่ 25  ยาเมด็แก้เมารถเมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท  
(Dimenhydrinate 50 mg.) 

สรรพคุณ 

• ใช้ปอ้งกนัอาการเมารถ เมาเรือ 
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ยาแก้เมารถ เมาเรือ 



ล าดับที่ 27 ยาล้างตา (Sodium Chloride + 
สารกันเสียที่เหมาะสมส าหรับใช้กับยาตา โดยปรับ pH ให้ได้ 6-8 ด้วย 
Buffer ที่เหมาะสม และปรับน า้ยาให้เป็น Isotonic กับน า้ตา) 

สรรพคุณ 

ล้างตาเพ่ือบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา เน่ืองจาก ผง ควนั สิง่สกปรกเข้าตา 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 

26 

ล าดับที่ 26 ยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ (Sulfacetamide Sodium 10 % 
w/v) 

สรรพคุณ 

รักษาอาการตาแดง ตาอกัเสบ จากโรคติดเชือ้ 

ยาส าหรับโรคตา 



ล าดับที่ 28 ยากวาดคอ  

(Potassium Iodide 2.50 g. + 

Iodine 1.25 g. + 
Ethyl alcohol (90 percent) 4.00 ml. + 
Purified water 2.50 ml. + 
Peppermint oil 0.40 ml. + 
ใช้ Glycerin ปรับปริมาตรให้ครบ 100 ml.) 

สรรพคุณ 

บรรเทาอาการอกัเสบ และเจ็บในล าคอ 
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ยาส าหรับโรคปากและคอ 



ล าดับที่ 29 ยารักษาลิน้เป็นฝา้ เยนเช่ียนไวโอเลต 
( Gentian Violet 1% w/v) 

สรรพคุณ 

ใช้รักษากระพุ้งแก้มและลิน้เป็นฝา้ขาว 
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ตัวอย่างเยน็เช่ียนไวโอเลต 
ท่ีมา: เวบ็ไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั 
(https://vidhyasom.com/
product/jenny-violet/) 

ยาส าหรับโรคปากและคอ 

ล าดับที่ 30 ยาแก้ปวดฟัน (Chlorobutanol 25 g. + 
Clove Oil ปรับให้ครบ 100 ml.) 

สรรพคุณ 

ใช้บรรเทาอาการปวดฟัน 



ล าดับที่ 31 ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ (น า้มันหอมระเหยที่มีสรรพคุณทาง
ยา และ/หรือ สารสกัดสมุนไพรหน่ึงหรือหลายชนิดผสมกัน เช่น Abietis 

Pine Oil 0.30% v/w, Anise Oil 0.25% w/w, Borneol 
1.66-2.00 % w/w เป็นต้น) 

สรรพคุณ อมให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ 
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ยาส าหรับโรคปากและคอ 

ล าดับที่ 32 ยาอมบรรเทาอาการเจบ็คอ (ตัวยา Amyl metacresol ไม่เกนิ 
0.6 mg + ตัวยา Dichloro benzyl alcohol ไม่เกนิ 1.2 mg และ
อาจมี Ascorbic acid คือวติามนิซีไม่เกนิ 100 mg) 

สรรพคุณ อมบรรเทาอาการเจ็บคอ 



ล าดับที่ 33 ยาใส่แผลทงิเจอร์ไอโอดีน (Iodine 2.0-2.5 % w/v + 
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v) 

สรรพคุณ 

รักษาแผลสด 
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ยาใส่แผล ล้างแผล 

ล าดับที่ 34 ยาใสแ่ผลทิงเจอร์ไทเมอรอซอล (Thimerosal 0.1 % w/v) 
สรรพคุณ 

รักษาบาดแผล 

 



ล าดับที่ 35 ยาใส่แผลโพวโิดนไอโอดีน (Povidone-Iodine 10 % w/v 
eqivalent to Iodine 1 % w/v) 

สรรพคุณ 

รักษาแผลสด 
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ล าดับที่ 36 ยาไอโซโพรพลิแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol Solution 
70 % v/v โดยสูตรต ารับต้องแต่งสีด้วยสีฟ้าคือ Brilliant Blue C.I. 
No.42090) 

สรรพคุณ 

ท าความสะอาดบาดแผล 

 

 

ยาใส่แผล ล้างแผล 



ล าดับที่ 37 ยาเอทลิแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol 
Solution 70 % v/v โดยสูตรต ารับต้องแต่งสีด้วยสี
ฟ้าคือ Brilliant Blue C.I. No.42090) 

สรรพคุณ 

ท าความสะอาดบาดแผล 

ขนาดและวธีิใช้ 

ใช้ท าความสะอาดรอบบาดแผล 

รายการยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน 

32 

ตัวอย่างยาเอทลิแอลกอฮอล์  
ท่ีมา: เว็บไซต์บริษัทวิทยาศรม จ ากดั 
https://vidhyasom.com/product/
alcohol-70-polyethylene-skins/) 

ยาใส่แผล ล้างแผล 

ล าดับที่ 38 น า้เกลือล้างแผล (Sodium Chloride 0.9 % w/v) 

สรรพคุณ ท าความสะอาดบาดแผล 

ขนาดและวธีิใช้ ใช้ท าความสะอาดรอบบาดแผล 
 

 



ล าดับที่ 39 ยารักษาแผลตดิเชือ้ ซลิเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม (Silver 
Sulfadiazine 1% w/w) 

สรรพคุณ 

ทาภายนอกเพ่ือรักษาการติดเชือ้ของแผล ซึง่เกิดจากไฟไหม้ หรือน า้ร้อนลวก 
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ล าดับที่ 40 ยาหม่องชนิดขีผ้ึง้ (สารหอมระเหยที่มี
สรรพคุณทางยา และ/หรือ สารสกัดสมุนไพรหน่ึง
หรือหลายชนิดผสมกัน ) 

สรรพคุณ ทาบรรเทาอาการปวด บวม อกัเสบ เน่ืองจาก
แมลงกดัต่อย หรือปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ 
 

 

 

ยารักษาแผลตดิเชือ้ ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก 

ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้ แมลงกัดต่อย 



ล าดับที่ 41 ยารักษาหดิเหา เบนซิลเบนโซเอต (Benzyl Benzoate 25 % w/v) 

สรรพคุณ 

รักษาหิด เหา และโลน 

• เขย่าขวดก่อนใช้ ส าหรับเดก็เลก็ให้แบง่ยามาเติมน า้เทา่ตวั แล้วผสมให้เข้ากนั 

กรณีใช้รักษาเหา 

• ใสย่านีใ้ห้ทัว่ศีรษะ ทิง้ไว้ 1 วนั ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครัง้ต่อวนั วนัตอ่มาจงึสระให้สะอาด 
เมื่อครบ 7 วนัให้ตรวจดอูีกครัง้หนึง่ ถ้ายงัไม่หาย ให้ใสย่าซ า้ตามวิธีเดิม 

***ระวงัอย่าให้ยาเข้าตา 
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ยาส าหรับโรคผิวหนัง 

ล าดับที่ 42 ยารักษาหดิ ขีผ้ึง้ก ามะถัน (Sublimed Sulphur 10 % w/w) 

สรรพคุณ 

• รักษาหิด (ยาทา) 

     
 

 

 



ล าดับที่ 43 ยารักษากลากเกลือ้น น า้กัดเท้า (Benzoic Acid 2.5-6.5 % 

w/w + Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w) 

สรรพคุณ 

• ใช้ทา รักษากลากเกลือ้น และโรคน า้กดัเท้า 
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ยาส าหรับโรคผิวหนัง 

ล าดับที่ 44 ยารักษาโรคผิวหนังเรือ้รัง (Coal Tar 1 % w/w) 

สรรพคุณ 

• รักษาโรคผิวหนงัเรือ้รังบางชนิด เช่น เรือ้นกวาง ผิวหนงัเป็นผ่ืนคนั 
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ล าดบัที่ 45 ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ (Calamine 8-

15 % w/v + Zinc Oxide 3-12 % w/v) 

สรรพคุณ 

• บรรเทาอาการคนัเน่ืองจากผดผ่ืนคนั ลมพิษ 

   
  
 

 

 

ล าดบัที่ 46 ยารักษาเกลือ้น โซเดยีม ไทโอซัลเฟต (Sodium 

Thiosulfate 100 % w/w) 

สรรพคุณ 

• รักษาโรคเกลือ้น 

   
  
 

 

 

ยาส าหรับโรคผิวหนัง 



ล าดับที่ 47 ยาเม็ดวติามนิบีรวม (วติามนิบี 1 = 5 mg + 
วติามินบ ี6 = 2 mg + วติามินบี 2 = 2 mg + วติามินบี 3 = 20 mg) 

สรรพคุณ ปอ้งกนัการขาดวิตามินบี และบ ารุงร่างกาย 
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ยาบ ารุงร่างกาย 

ล าดับที่ 48 ยาเม็ดวติามนิซี (Ascorbic acid 100 mg) 

สรรพคุณ ปอ้งกนัการขาดวิตามินซี 

    
 

 

 

ล าดบัที่ 49 ยาเมด็บ ารุงโลหติ เฟอร์รัส ซัลเฟต (Ferrous Sulfate เทยีบเท่ากับ  
Iron 60 mg) 

สรรพคุณ รักษาโรคโลหิตจางเน่ืองจากขาดธาตเุหลก็ในผู้ใหญ่ 

   
 

 

 



ล าดับที่ 50 ยาเมด็วติามนิรวม  

(Vitamin A 2,500 I.U. + 
Vitamin D 300 I.U. +  

 Vitamin C 15.00 mg. + 
Vitamin B1 mononitrate 

      1.00 mg. + 
Vitamin B2 0.50 mg. + 
 Vitamin B3 7.50 mg.) 

สรรพคุณ ปอ้งกนัการขาดวิตามินส าหรับ
ผู้ใหญ่ 
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ยาบ ารุงร่างกาย 

ล าดับที่ 51 น า้มันตบัปลาชนิดแคปซูล 
(Cod Liver Oil equivalent to 
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 I.U. 
และ Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.) 

สรรพคุณ ปอ้งกนัการขาดวิตามิน A และ D 
 

 

 

ล าดับที่ 52 น า้มันตบัปลาชนิดน า้  

(Cod Liver Oil เทียบเทา่กบัVitamin 
A ไม่เกิน 4,000 I.U. และ 
Vitamin D ไม่เกิน 300 I.U.) 

สรรพคุณ ปอ้งกนัการขาดวิตามิน A และ D 

  
 

 

 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

• ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ คือต ารับยาแผนโบราณซึง่
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ให้
เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 

• รายการยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณท่ีใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั คือรายการ
ยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง ยาสามญัประจ าบ้านแผน
โบราณ พ.ศ. 2556 และ ท่ีแก้ไขตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง  
ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ  (ฉบบัท่ี  2)   พ.ศ.  2557 
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ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

• ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณตามประกาศฯ ดงักลา่ว มี 24 ต ารับ 
ดงันี ้

กลุ่มยาแก้ปวดท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้กษัย จุกเสียด 
1. ยาประสะกะเพรา 
2. ยาวิสมัพยาใหญ่ 
3. ยาประสะกานพล ู
4. ยามนัทธาต ุ
5. ยาประสะเจตพงัคี 
6. ยามหาจกัรใหญ่ 

 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

กลุ่มยาแก้ไข้ ตัวร้อน แก้กระหายน า้ 

7. ยาแสงหมกึ 

8. ยาจนัทน์ลีลา 

9. ยาประสะจนัทน์แดง 

10. ยาเขียวหอม 

11. ยามหานิลแท่งทอง 

12. ยาประสะเปราะใหญ่ 

 



ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ 
กลุ่มยาแก้ท้องผูก 

13. ยาตรีหอม 

14. ยาธรณีสนัฑะฆาต 

15. ยาถ่าย 

 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

กลุ่มยาแก้ท้องเสีย 

16. ยาเหลืองปิดสมทุร 

17. ยาธาตบุรรจบ 

 

 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

กลุ่มยาหอม แก้ลมวิงเวียน คล่ืนเหยีน 

18.ยาหอมเทพจิตร 

19. ยาหอมทิพโอสถ 

20. ยาหอมอินทจกัร์ 

21. ยาหอมนวโกฐ 

 

 

 ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ 



ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

กลุ่มยาแก้ไอ ขับเสมหะ 

22. ยาอ ามฤควาที 

23. ยาประสะมะแว้ง 

 

 

กลุ่มยาแก้ระดไูม่ปกต ิขับน า้คาวปลา 

24. ยาประสะไพล 
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