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สรุปรายการและวิธีใช้ยาสมุนไพรเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอเมืองยะลา                    
กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ  
 

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
1 ยาหอมเทพจิตร    

ยาเม็ด 
 แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ 

อ า ก า ร ห น้ า มื ด  ต า ล า ย 
สวิงสวาย (อาการที่รู้สึกใจหวิว
วิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็น
ลม) ใจสั่น  และบ้ารุงดวงจิต
ให้ชุ่มชื่น   

ชนิดเม็ด    
รับประทานครั้ งละ 1 - 1.4 กรัม  
เมื่ อมีอาการ ทุก 3 - 4  ชั่ ว โมง  
ไมค่วรเกินวันละ 3  ครั้ง 

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกัน
เลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้  
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร
ดอกไม้ 

2 ยาหอมนวโกฐ    
ยาเม็ด 

  1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน 
อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) 
ในผู้สูงอายุ   
2. แก้ลมปลายไข้ (หลังจาก
ฟ้ืนไข้แล้วยังมีอาการ เช่น
คลื่ น เหี ยน วิ ง เวี ยน เบื่ อ
อ า ห า ร  ท้ อ ง อื ด  แ ล ะ
อ่อนเพลีย)   

ชนิดเมด็  
รับประทานครั้ งละ  1 - 2 กรัม  
ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมอีาการ ไมค่วร
เกนิวันละ 3 ครั้ง 

- หา้มใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ทีมี่ไข ้   
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกัน
เลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร
ดอกไม้  
ข้อมูลเพ่ิมเติม ในสูตรต้ารับได้ตัดไคร้เครือออก 
เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และ
มีการจ้ าหน่ ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล 
Aristolochia ซ่ึ งพืชในสกุล Aristolochia  
มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต  



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
     (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การ

อนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล Aristolochia  
เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 

3 ยาหอมอินทจักร  
ยาผง 

 1. แก้ลมบาดทะจิต  
2. แก้คลื่นเหียนอาเจียน  
3. แก้ลมจุกเสียด   

- รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม  
ละลายน้้ากระสายยา ทุก 3 – 4 
ชั่วโมง  ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง  
น้้ากระสายยาที่ใช้  
- กรณีแก้ลมบาดทะจิต ใช้น้้าดอกมะลิ  
- กรณีแก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้้ า
ลูกผักชี เทียนด้าต้ม ถ้าไม่มีใช้น้้าสุก  
- กรณีแก้ลมจุกเสียด ใช้น้้าขิงต้ม 
 
 
 
 

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์  
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสาร
กันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวงการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสร
ดอกไม้  
ข้อมูลเพ่ิมเติม ในสูตรต้ารับได้ตัดไคร้เครือออก
เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้
และมีการจ้าหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล 
Aristolochia ซึ่งพืชในสกุล Aristolochia  
มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต
(nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ พืชสกุล 
Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

 

 

 

 



 
 

1.2 ยารักษากลุม่อาการระบบทางเดินอาหาร  
 

1.2.1 กลุ่มยาขบัลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ  
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
4 ยาธาตุบรรจบ          

ยาแคปซูล 
 บรรเทาอาการอุจจาระธาตุ

พิการ ท้องเสียชนิดที่ ไม่เกิด
จากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระ
ไม่ เ ป็ นมู กห รื อมี เ ลื อ ดปน 
ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น 

ชนิดแคปซูล  
ผู้ใหญ่   
รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 
ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ  
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี  
รับประ ทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม 
วันละ 3 ครั้ ง  ก่อนอาหาร เมื่ อมี
อาการ 

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้  
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสาร
กันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้  
ข้อมูลเพ่ิมเติม ในสูตรต้ารับได้ตัดไคร้เครือออก 
เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมี
การจ้ าหนาย ในท้องตลาด เป็ นพืชในสกุ ล 
Aristolochia ซ่ึงพีชในสกุล Aristolochia มีรายงาน
พบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) 
และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้พืชสกุล Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์ 

5 ยาเบญจกูล 
ยาแคปซูล 

Simethicone, 
Sodamint, Mixt 
carminative, Diagest, 
Multivitamin 

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ  
บ้ารุงธาตุแก้ธาตุให้ปกติ 

0.8 – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ข้อห้ามใช้ หญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก 
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน เนื่องจาก
อาจท้าให้ไฟธาตุก้าเริบ  ไม่ควรรับประทานยา
ติดต่อกันนานเกิน 7 วัน 

 



 
 

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก  
 - 
 

1.2.3  กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย  
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
- ยาธาตุบรรจบ          

ยาแคปซูล 
 บรรเทาอาการอุจจาระธาตุ

พิการ ท้องเสียชนิดที่ ไม่เกิด
จากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระ
ไม่ เ ป็ นมู กห รื อมี เ ลื อ ดปน 
ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น 

ชนิดแคปซูล  
ผู้ใหญ่   
รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 
ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ  
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี  
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม 
วันละ 3 ครั้ ง  ก่อนอาหาร เมื่อมี
อาการ 

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้  
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสาร
กันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้าน
การจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)  
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต 
เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิด
พิษได้  
- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้
ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษา
แพทย์ 

 

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก  
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
6 ยาผสมเพชรสังฆาต 

ยาแคปซูล 
Daflon, Siduol บรรเทาอาการริดสดีวงทวารหนกั รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 

1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที  
 
 

ข้อควรระวัง การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์  ให้นมบุตร 
ในสูตรยามีโกฐน้้าเต้า มีสารกลุ่มแอนทราควิโนน   
มีรายงานการกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกอาจมีผล
ท้าให้เกิดการแท้งได้ 
อาการไม่พึงประสงค ์  ท้องเสีย มวนท้อง 



 
 

 1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสตูิศาสตร์นรีเวชวิทยา  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
7 ยาประสะไพล 

ยาแคปซูล 
 
 
 
Mefenamic acid 

1. กรณีระดูมาไม่สม่้า เสมอ
หรือมาน้อยกว่าปกต ิ
2. กรณปีวดประจ้าเดือน 
3. กรณีขับน้้าคาวปลาในหญิง
หลังคลอดบุตร 

- ชนิดแคปซูล 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อ
ระดูมาให้หยุดรับประทาน 
- ในกรณีที่มีอาการปวดประจ้าเดือน
เป็นประจ้า ให้รับประทานยาก่อนมี
ประจ้าเดือน  2 - 3 วันไปจนถึงวัน
แรกและวันที่สองที่ มีประจ้าเดือน 
ชนิดแคปซูล รับประทานครั้ งละ  
1 กรัมวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
- ชนิดแคปซูล 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่า
น้้าคาวปลาจะหมดแต่ไม่เกิน 15 วัน 

ข้อห้ามใช้  
- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ 
ผู้ที่มีไข ้
- ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ 
เพราะจะท้าให้ขับระดูออกมามากข้ึน 
ข้อควรระวัง การใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต 
เนื่องจากการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ 
- กรณีระดูมาไม่สม่้าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ 
ไมค่วรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน   
- กรณีขับน้้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  
ไมค่วรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน   

 
 1.4 ยาแก้ไข ้ 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
8,9 ยาเขียวหอม      

ยาผง ยาเม็ด 
 1. บรรเทาอาการไข้ ร้อนใน        

กระหายน้้า   
2 .  แก้ พิษหั ด พิษอิสุ ก อี ใส  
(บรรเทาอาการไข้จากหัดและ 
อิสุกอิใส)   

ชนิดผง  
ผู้ ใหญ่  รับประทานครั้ งละ 1 กรัม 
ละลายน้้ากระสายยา ทุก 4 – 6 ชั่วโมง 
เมื่อมีอาการ  
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 
500  มิลลิกรัม  

ข้อควรระวัง  
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร
ดอกไม้ 
- ไม่แนะน้าให้ ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 
เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก  
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน  3 วัน แล้วอาการ 



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
    ละลายน้้ากระสายยา ทุก 4 – 6 

ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 
  น้้ากระสายยาที่ใช้  
- กรณีบรรเทาอาการไข้  ร้อนใน
กระหายน้้า ใช้น้้าสุก หรือน้้าดอก
มะลิ  เป็นน้้ากระสายยา  
- กรณแีก้พิษหัด พิษอิสุกอิใส ละลาย
น้้ารากผักชีต้ม เป็นน้้ากระสายยา ทั้ง
รับประทาน และชโลม  
หมายเหตุ  
การชโลมใช้ยาผงละลายน้้า 1 ต่อ 3 
แล้วชโลม (ประพรม) ทั่วตามตัว
บริเวณท่ีตุ่มใสยังไม่แตก 
ชนิดเม็ด   
ผู้ใหญ่     
รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 4 – 6 
ชั่วโมง เมื่อมีอาการ  
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี   
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม 
ทุก 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 

ไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
- ทางการแพทย์แผนไทย แนะน้าให้ผู้ป่วยหัด  
อิสุกอิใส ห้ามรับประทานอาหารทะเล ไข่ และ
น้้าเย็น เนื่องจากผิดส้าแดง   
- ในสูตรต้ารับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมี
ข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการ
จ้ า ห น่ า ย ใ น ท้ อ ง ต ล า ด  เ ป็ น พื ช ใ น ส กุ ล 
Aristolochia ซึ่งพืชในสกุล Aristolochia           
- มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต 
(nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ พืชสกุล 
Aristolochia เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย ์

10 ยาจันทน์ลีลา  
ยาแคปซูล 

 บรร เทาอาการ ไข้ ตั ว ร้ อน     
ไข้เปลี่ยนฤดู   

ผู้ใหญ่  
รั บประทานครั้ ง ละ  1  - 2  กรั ม  
ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ  

ข้อควรระวัง  
- ไม่แนะน้าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 
เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก  



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
    เด็ก อายุ 6 - 12 ปี   

รับประทานครั้งละ 500  มิลลิกรัม –  
1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ 

- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการ
ไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
ข้อมูลเพ่ิมเติม  แนะน้าให้ใช้ยาจันทน์ลีลาได้ใน
หญิงที่มีไข้ทับระดูหรือไข้ระหว่างมีประจ้าเดือน 

11 ยาห้าราก  
ยาแคปซูล 

Paracetamol บรรเทาอาการไข้  
 

ผู้ใหญ่  
รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม  
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ 
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี  
รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 
1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
เมื่อมีอาการ  

ข้อควรระวัง 
- ไม่แนะน้าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 
เนื่องจาก อาจบดบังอาการของไข้เลือดออก 
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน  3 วัน แล้วอาการ
ไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์ 
- ไม่แนะน้าให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือไข้           
ระหว่างมีประจ้าเดือน  

 
1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ  

  1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
12 ยาแก้ไอผสม

มะขามป้อม   
ยาน้ า** 

Guaifenesin  
 

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ  จิบเมื่อมีอาการทุก 4 ชั่วโมง ข้อห้ามใช้ 
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับ
น้้าตาลในเลือดได้ 
ข้อควรระวัง   
- ผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย เนื่องจากมะขามป้อมมี
ฤทธิ์เป็นยาระบาย 
 



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
13,14 ยาตรีผลา  

แคปซูล, น้ า 
Guaifenesin, 
Bromhexine 

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ  0.3 – 0.6 กรัม เมื่อมีอาการไอ วัน
ละ 3 - 4 ครั้ง 

ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย 
อาการไม่พึงประสงค์  ท้องเสีย   

15 ยาประสะมะแว้ง  
ยาเม็ด 

 บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ           
ท้าให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ 

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม 
เมื่อมีอาการ  
เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 
200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ   

ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่
ดีขึน้ ควรปรึกษาแพทย์  
 

 
1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด  

                          - 
 

1.6 ยาบ ารุงโลหติ   

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
16 ยาบ ารุงโลหิต          

ยาแคปซูล 
 บ้ารุงโลหิต รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง 

เช้าและเย็น ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับกับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้  
ข้อควรระวัง 
- ควรระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสร
ดอกไม้  
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกัน
เลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) 

 

 



 
 

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก  

    1.7.1 ยาส าหรับรับประทาน  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
17 ยาผสม

เถาวัลย์เปรียง** 
ยาเม็ด 

Orphenadrine+Paracetamol, 
Tolperisone, กลุ่มยา NSAIDs 

บรรเทาอาการปวด
กล้ามเนื้อ ลดอาการอักเสบ
ของกล้ามเนื้อ  

900 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม  
วันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันท ี

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ ในหญิงตั้งครรภ์ (ยาออก
ฤทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มยา NSAIDs อาจมีผลต่อ
การบีบตัวของมดลูก) 
ข้อควรระวัง   
- ระวังการใช้ในผู้ที่มีแผลในทางเดินอาหาร   
(ยาออกฤทธิ์ เช่นเดียวกับกลุ่มยา NSAIDs 
อาจมีผลระคายเคืองทางเดินอาหาร) 
- การใช้ยานี้อาจท้าให้เกิดการระคายเคือง
ของระบบทางเดินอาหาร  
อาการไม่ พึงประสงค์  ปวดท้อง ท้องผูก 
ปสัสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น   

18 ยาสหัศธารา 
ยาแคปซูล 

 ขับลมในเส้น แก้โรคลมกอง
หยาบ 

1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง  
ก่อนอาหาร 

ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ ์และผู้ที่มีไข้ 
ข้อควรระวัง   
- ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดัน
เลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และ 
โรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นต้ารับยารสร้อน 
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต 
เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิด
พิษได ้



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
     - ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, 

propranolol, theophylline และrifampicin 
เนื่องจาก  ต้ารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง  
อาการไม่พึงประสงค์  ร้อนท้อง แสบท้อง 
คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน 

 

         1.7.2 ยาส าหรบัใชภ้ายนอก 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
19 ยาประคบ 

(ลูกประคบ) 
 ประคบเพ่ือลดอาการปวด ช่วย

คลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ 
น้ายาประคบไปนึ่ง แล้วใช้ประคบ 
ขณะยังอุ่น วันละ 1 - 2 ครั้ง ลูก
ประคบ 1 ลูกสามารถใช้ได้ 3 - 4 
ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง 
ก่อนน้าไปแช่ตู้เย็น 

ข้อห้ามใช้  ห้ามประคบบริเวณท่ีมีบาดแผลห้าม
ประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เนื่องจากจะ
ท้าให้มีอาการอักเสบบวมมากขึ้นและอาจมี
เลือดออกมากตามมาได้ โดยควรประคบหลังเกิด
อาการ 24 ชั่วโมง 
ข้อควรระวัง   
-ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป ผู้ป่วยเบาหวาน 
อัมพาต เด็ก และผู้สูงอายุเพราะมักมีความรู้สึกใน
การรับรู้และตอบสนองช้า อาจท้าให้ผิวหนังไหม้
พองได้ง่าย 
- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควร
อาบน้้าทันที เพราะเป็นการล้างตัวยาจากผิวหนัง 
และร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (จากร้อน
เป็นเย็นทันทีทันใด) อาจท้าให้เป็นไข้ได้  



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
     - ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยา

ประคบ 
ข้อมูลเพ่ิมเติม   
1) ยาประคบสมุนไพรสด ผลิตจากสมุนไพรสด 
(เก็บได้ประมาณ 3 วัน) น้้าหนักไม่น้อยกว่า 
ลูกละ 400 กรัม  
2) ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพร
แห้ง (เก็บได้ประมาณ 2 ปี )  น้้าหนักไม่น้อย
กว่าลูกละ 200 กรัม 

20 ยาน้ ามันไพล Analgesic balm บรรเทาอาการบวม ฟกช้้า 
เคล็ดยอก  

ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการ  
2 – 3 ครั้ง 

ข้อห้ามใช้   
- ห้ามทาบริเวณขอบตา และเนื้อเยื่ออ่อน 
- ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่บาดแผล หรือมีแผล
เปิด 

 
1.8 ยาบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
- ยาเบญจกูล 

ยาแคปซูล 
Mixt carminative, 
Diagest, Mutivitamin 

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ  
บ้ารุงธาตุแก้ธาตุให้ปกติ 

0.8 – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และ
เด็กเล็ก 
ข้อควรระวัง  
ไมควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน เนื่องจากอาจท้าให้ 
ไฟธาตุก้าเริบ ไม่ควรรับประทานยานี้ติดต่อกัน
นานเกิน 7 วัน 



 
 

กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ 

2.1  ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร  

2.1.1 กลุ่มยาขบัลม บรรเทาอาการท้องอืด ทอ้งเฟ้อ  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
21 ยาขม้ินชัน แคปซูล simethicone, 

sodamint,  
mixt carminative 

บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด 
ท้องอืด ท้องเฟ้อ  

0.5 - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร 
และก่อนนอน 

ข้อควรระวัง  
- ควรระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้้าดี  
(ยาเพ่ิมการบีบตัวของถุงน้้าดี) ยกเว้นภายใต้การ
ดูแลของแพทย์ 
- ควรระวังการใช้หญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้
การดูแลของแพทย์ 
- ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล
ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย  
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets)   
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเม
แทบอลิซ่ึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 
(CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 
3A4, CYP 1A2 แตก่ระตุ้นเอนไซม ์CYP 2A6   
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบาง
ชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, 
cyclophosphamide และ camptothecin 



 
 

เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยา
ดังกล่าว 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
22 ยาขิง แคปซูล simethicone, 

sodamint,  
mixt carminative 

1. อาการท้องอืด แน่นจุกเสียด
ขับลม 

- 2 - 4 กรัม วันละ 4 ครั้งก่อนอาหาร 
และก่อนนอน 

ข้อควรระวัง การใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้้าดี 
(ยาเพ่ิมการบีบตัวของถุงน้้าดี)เด็กต่้ากว่า 6 ขวบ 
(ยามีฤทธิ์ร้อนและเกิดการระคายเคืองได้) 
ปฏิกิริยาต่อย Anticoagulants และ Antiplatelets 
(Bleeding) 
อาการไม่พึงประสงค์  อาการแสบร้อนบริเวณ
ทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปาก
และคอ 

 
2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
23 ยาชุมเห็ดเทศ   

ยาชง 
 บรรเทาอาการท้องผูก รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม  

ชงน้้ าร้ อนประมาณ 120 - 200 
มิลลิลิตร นาน 10 นาที  วันละ 1 ครั้ง 
ก่อนนอน 

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน 
(gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดย
ไม่ทราบสาเหตุ  
- ควรระวังการใชใ้นเด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี หรือ
ผู้ป่วย inflammatory bowel disease  
- การรับประทานยานี้ในขนาดสงูอาจท้าให้เกิดไต
อักเสบ (nephritis)  
- ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะ
จะท้าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้้าและ  



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
     เกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซี่ยม และท้า 

ให้ล้าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย  
- ควรระวังการใชใ้นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นม
บุตร  
อาการไม่พึงประสงค์  อาจท้าให้เกิดอาการปวด
ม้วนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของล้าไส้ใหญ่ 

24 ยามะขามแขก 
แคปซูล 

Bisacodyl บรรเทาอาการท้องผูก  0.8 - 1.2 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ข้อห้ามใช้ ผู้ป่วยทางเดินอาหารอุดตัน หรือปวด
ท้องไม่ทราบสาเหตุ (เนื่องจากสารออกฤทธิ์  
มีฤทธิ์เพ่ิมการบีบตัวของล้าไส้ อาจท้าให้เกิด
อันตรายได้) 
ข้อควรระวัง หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เด็กอายุต่้า
กว่า 12 ปี หรือผู้ป่วย Inflammatory bowel 
syndrome 
การรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานจะท้าให้
สูญเสียน้้าและเกลือแร่ (โพแทสเซียม) มากเกินไป 
และจะท้าให้ชินต่อยา (ไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย) 
อาการไม่พึงประสงค์  ปวดมวนท้อง ผื่นคัน 

 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย  
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
25 ยาฟ้าทะลายโจร 

แคปซูล 
loperamide บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่

ไม่ เกิดจากการติดเชื้อ เช่น 
อุจจาระไมเ่ป็นมูก หรือมีเลือด
ปน 

รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 
2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและ
ก่อนนอน 

ข้อห้ามใช้  
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร  
- ห้ามใช้ในหญิงตั้ งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
เนื่องจากอาจท้าให้เกิดทารกวิรูปได้  
ข้อควรระวัง 
- หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท้าให้แขน
ขามีอาการชาหรืออ่อนแรง  
- หากใช้ ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้ว 
ไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควร
หยุดใช้และพบแพทย์  
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม 
(anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด
เลือด (antiplatelets)   
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือด
เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้   
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเม
แทบอลิซึ่ม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 
(CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 
อาการไม่พึงประสงค์ อาจท้าให้เกิดอาการผิดปกติของ
ทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่อ
อาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้   



 
 

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร  

-  

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
- ยาขิง  

ยาแคปซูล 
 1. ป้องกันและบรรเทาอาการ

คลื่นไส้ อาเจียนจากการเมา
รถ เมาเรือ 
2.คลื่นไส้  อาเจียนหลังการ
ผ่าตัด 
3. รักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน
ในหญิงตั้งครรภ์ช่วง 3 เดือน
แรก 

- 1 - 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที -
1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 
 
- 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง 
 
- 1 - 1.5 กรัม วันละ 2 - 3 ครั้งก่อน
อาหาร 30 นาท ี

ดูจากล้าดับที่ 23 

 

2.2  ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
- ยาฟ้าทะลายโจร 

แคปซูล 
 1. บรรเทาอาการเจ็บคอ  

2. บรรเทาอาการของโรคหวัด 
(common cold) เช่น เจ็บคอ 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   

บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอรับประทาน 
ครั้งละ 1.5 – 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง  
หลังอาหาร และก่อนนอน 

(ดูจากล าดับที่ 24) 

 

 



 
 

2.3  ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
26 ยาบัวบก  ยาครีม   ใช้สมานแผล ท้าความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ

ก่อนทายา ทาบริ เวณที่ เป็นแผล 
วันละ 1 - 3 ครั้ง  หรือ ตามแพทย์สั่ง 

ข้อห้ามใช้     
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ Apiaceae 
(Umbelliferae) เช่น ยี่หร่า ผักชี  
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง   
- ห้ามใช้ในแผลเปิด 
ข้อควรระวัง ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน   
อาการไม่พึงประสงค์  มีรายงานว่าการท้าสาร
สกัดใบบัวบกชนิดขี้ผึ้งหรือผง อาจท้าให้เกิดผื่น
แพ้สัมผัสได ้

27 ยาพญายอ  ยาครีม  บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ข อ ง เ ริ ม 
และงสูวัด 

ทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 5 ครั้ง  

28 ยาพญายอ  โลชั่น  บร ร เท าอาก า รผดผื่ น คั น 
ลมพิษ ตุ่มคน 

ทาบริเวณท่ีมีอาการ วันละ 5 ครั้ง  

 
2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก  

- ดูข้อ 1.7 

 

 



 
 

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
29 ยากระเจี๊ยบแดง      

ยาชง 
 ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา รับประทาน ครั้งละ  2 – 3 กรัม 

ชงน้้าร้อน 120 – 200 มิลลิลิตร  
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร  
 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการท้างานของไตบกพร่อง  
ข้อควรระวัง กระเจี๊ยบแดงอาจท้าให้เกิดอาการท้องเสีย
ได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย  
อาการไม่พึงประสงค ์อาจมีอาการปวดมวนท้องได้   
ข้อมูลเพิ่มเติม  
- ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็น
เวลานาน เนื่องจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า     
ท้าให้เกดิพิษตอ่เซลล์ของอัณฑะและตัวอสุจิได ้  
- ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็น
เวลานานในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากผล
การศึกษาในหนู (rat) พบว่าอาจท้าให้ลูกหนูเข้า 
สู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลง   
- ส่วนที่ใช้ของกระเจีย๊บแดง ได้จากส่วนกลีบเลี้ยง   

30 ยาหญ้าหนวดแมว  
ยาชง   

 ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับ
นิ่วขนาดเล็ก 

รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม  
ชงน้้าร้อนประมาณ 120 - 200 
มิลลิลิตร ดื่มวันละ 2 - 3 ครั้ง 

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการท้างานของหัวใจและ/
หรือไตบกพร่อง  
ข้อควรระวัง     
- ควรระวั งการใช้ ยานี้ กับผู้ ป่ วยที่ ต้องจ้ ากัดปริมาณ 
โพแทสเซี่ยม เช่น ผู้ที่ เป็นโรคหัวใจ  เนื่องจากยาหญ้า
หนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซีย่มสูง  
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้้าตาลในเลือดชนิด
รับประทาน (Oral hypoglycemic agents) หรือร่วมกับ
การฉีดอินซูลิน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 



 
 

2.6 ยาแก้ไข ้แก้รอ้นใน  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
31 ยามะระขี้นก          

ยาแคปซูล   
 แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 

1 กรัม วันละ 3  ครั้ง ก่อนอาหาร 
ข้อห้ามใช้  ห้ามใช้ในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร 
เนื่องจากมีรายงานว่าท้าให้ระดับน้้าตาลในเลือด
ลดลงอย่างมากจนเกดิอาการชักได้   
ข้อควรระวัง     
- ไม่แนะน้าให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก 
เนื่องจากอาจบดบังอาการของไขเ้ลือดออก  
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการ
ไมดี่ขึน้ ควรปรึกษาแพทย ์
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้้าตาลใน
เลือดชนิดรับประทาน (Oral Hypoglycemic 
Agents) อ่ืน ๆ หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน 
เพราะอาจท้าให้เกดิการเสริมฤทธิ์กันได ้ 
- ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ปว่ยโรคตับ เพราะเคย
มีรายงานว่าท้าให้การเกิดตับอกัเสบได ้ 
อาการไมพึงประสงค์ คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือ
ปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก 
ท้องเดิน  ท้องอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดับ
เอนไซม์gamma-glutamyl transferase และ 
alkaline phosphatase ในเลือดได้ 
 
 
 



 
 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
32  ยารางจืด  ยาชง     

ยาเม็ด 
 ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน ชนิดชง   

รบัประทานครั้งละ 2 - 3 กรมั ชงน้้า
รอ้น 120 - 200 มิลลิลิตร วนัละ 3 
ครัง้      
ก่อนอาหาร หรือเมือ่มีอาการ  
ชนิดแคปซลู   
รบัประทานครั้งละ 500 มิลลิกรมั - 
1 กรมั วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 

ข้อควรระวัง     
- ไม่แนะน้าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้ เลือดออก 
เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก  
- หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการ
ไม่ดีข้ึน ควรปรึกษาแพทย์  
- ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะ
อาจเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า   
- ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษา
โรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับ
ยาเหล่านี้นออกจากรา่งกาย ท้าให้ประสิทธิผล
ของยาลดลง 
ข้อมูลเพ่ิมเติม  
ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก  
ต้าและคั้น น้้าซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิด
ส้าแดง  

  
 
 
 
 
 
 



 
 

2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา 
  

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
-  ยารางจืด  ยาชง       ถอนพิษเบื่อเมา รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้้า

ร้ อ น  1 2 0  - 2 0 0  มิ ล ลิ ลิ ต ร  
วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อ 
มีอาการ 

ข้อควรระวัง     
- ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะ
อาจเกิดภาวะน้้าตาลในเลือดต่้า   
- ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษา
โรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับ
ยาเหล่านี้นออกจากร่างกาย ท้าให้ประสิทธิผล
ของยาลดลง 
ข้อมูลเพิ่มเติม  
ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ต้า
และค้ัน น้้าซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิดส้าแดง 

 
2.8 ยาลดความอยากบุหรี ่ 

ล าดับ ชื่อยา ใช้เพื่อทดแทนยา ข้อบ่งใช้ ขนาดยา ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง/ ปฏิกิริยาต่อยา 
33 ยาหญ้าดอกขาว     

ยาชง 
 ลดความอยากบุหรี่ รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้้า

ร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร 
หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง 

ข้อควรระวัง     
ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต 
เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซี่ยมสูง  
อาการไมพึงประสงค ์  ปากแห้ง คอแห้ง 

 


