
คู่มือการใช้ 

ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ 

ศูนย์บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร  มหาวิทยาลยับูรพา 



ค าน า 
 

 คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศรได้จดัโครงการ “ตู้ยาสมุนไพร” 

เพื่อใช้ดูแลตนเองจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน และสนับสนุน

การใช้ยาสมุนไพร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “เจ็บปว่ยคราใด ใช้

ยาไทยกอ่นไปหาหมอ”  

 ด้วยการนี้จึงจัดท าคู่มือการใช้ยาสามัญประจ าบา้นแผนโบราณ และ

จัดการแลกเปลีย่นเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งได้ผลสรุป

ออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) จึงเห็นควรจัดใส่คู่มือไว้ในตู้ยา

สามัญประจ าบ้านแผนโบราณ เพื่อให้ใชย้าสมุนไพรได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม

กับอาการ ซึ่งมีรายละเอยีด ขอ้บ่งใช้ ขอ้ห้าม ข้อควรระวัง และอันตรกิรยิาที่

อาจเกิดเมื่อใช้ร่วมกบัยาแผนปัจจบุันบางชนิด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเกิด

ประโยชน์ต่อผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย และผูท้ี่สนใจเกี่ยวกบัการใช้ยาสมุนไพร 

     

 

 

      ผู้จัดท า 

 พทป.นุชชุดา   มารยาท 

ศูนย์บริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร   มหาวิทยาลยับูรพา 

สารบัญ 

 
 



สารบัญ 

 
 

 

ยาใชภ้ายใน 

หน้า 

 

     แก้อาการปวดท้อง ท้องอืด ทอ้งเฟ้อ ๑ 

     แก้ท้องเสีย ๒ 

     ยาระบาย ๓ 

     ยาแก้ไข้ ๔ 

     ยาแก้ไอ ๖ 

     ยาแก้วิงเวียน หนา้มืด ๘ 

     ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน ๙   

     ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ ๑๐ 

     ยากลุ่มอาการนารีเวชศาสตร์ ๑๑ 

     ยาแก้แพ ้ลดน้ ามูก ๑๓ 

ยาใชภ้ายนอก  

     ยาใส่ล้างแผล ฆา่เช้ือ ๑๖ 

     ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ ๑๗ 

     ยาแก้โรคผิวหนัง ๑๘ 



 
 
 
 
 
 
 

ยาใชภ้ายใน 



แก้อาการปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
 

ยาแคปซูลขมิ้นชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: ขับลม บรรเทาอาการแน่นท้อง จุกเสียด 

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๒ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและ

ก่อนนอน 

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้กับผู้ที่ท่อน้ าดีอุดตันหรือผู้ที่แพ้ขมิ้นชัน 
อาการไม่พึงประสงค์: ผิวหนังอักเสบจากการแพ้ 

ผู้ป่วยท่ีมีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

 - ผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ าดี/ หญิงตั้งครรภ์/ เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

  - ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น       

ยาแอสไพริน (aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - ผู้ ป่วยที่ ใช้ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, 

chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin  

๑ 



แก้อาการท้องเสีย 
ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 

ข้อบ่งใช้: ท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อ (ไม่มีมูกหรือเลือดปน)  

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๔ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหารและ

ก่อนนอน 

ข้อห้ามใช้: ผู้ที่แพฟ้้าทะลายโจร  

 หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร  

ผู้ป่วยท่ีมีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

  - ผู้ป่วยที่รับประทานยาตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น  ยาแอสไพริน 

(aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน ๓ วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการ

รุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย ์

อาการไม่พึงประสงค์:  อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น 

ปวดท้อง  คลื่นไส้  เบื่ออาหาร  วิงเวียนศีรษะ ใจสั่นและอาจเกิดลมพิษ 

๒ 



๓ 

ยาระบาย 
ยาแคปซูลธรณีสณัฑะฆาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: ท้องผูก  และ/หรอืท้องผูกเรื้อรัง 

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๑-๒ แคปซูล วันละ ๑ ครั้ง          

ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน 

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กอายุต่ ากว่า 12 ป ี

ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

 - ผู้ป่วยที่รับประทานยาตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น            

ยาแอสไพริน (aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต  

 - ผู้ป่วยที่รับประทานยา phenytoin, propranolol, theophyl-

line และ rifampicin  
 



ยาแก้ไข้ 

๑. ยาเขียวหอม 

 

 

 

 

 

ข้อบ่งใช้: แกอ้าการไข้ ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ า แกพ้ิษหัด พิษสุกใส 

ขนาดและวิธีใช้: เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ป ีรบัประทานครั้งละ ๑ แคปซูล                     
ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๔ แคปซูล ทุก ๔-๖ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ 

ข้อควรระวัง:  

 - ควรระวังในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 

 - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบัง
อาการไข้เลือดออก 

 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แลว้อาการไม่ดีขึ้น  

ควรปรึกษาแพทย ์

 

๔ 



๕ 

 

 
๒. ยาจันทน์ลีลา 

 

 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู ไข้ทับระดู  

ขนาดและวิธีใช้:  เด็กอาย ุ๖ - ๑๒ ปี รบัประทานครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล 

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๒ - ๔ แคปซูล  ทุก ๓ - ๔ ชัว่โมง หรือเมื่อมีอาการ   

ข้อควรระวัง:  

 - ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก  เนื่องจากอาจ    

บดบังอาการของไข้เลือดออก    

 - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน ๓ วัน แลว้อาการไม่ดีขึ้น   

ควรปรึกษาแพทย ์    

 



ยาแก้ไอ 
๑. ยาประสะมะแว้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการไอมีเสมหะ  

ขนาดและวิธีใช้: ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ ๒ - ๓ แคปซูล เมื่อมีอาการ 

เด็กอาย ุ๖ - ๑๒ ปี รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล เมื่อมีอาการ 

ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกนิ ๑๕ วัน หากอาการไม่ดีขึ้น                

ควรปรึกษาแพทย์    

๖ 



๒. ยาอ ามฤควาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการไอ ขับเสมหะ ช่วยให้ชุ่มคอ   

ขนาดและวิธีใช้: เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ป ีรบัประทานครั้งละ ๑ แคปซูล  

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ  ๒ แคปซูล  เมื่อมีอาการ  
 

 
 

๗ 



แก้อาการวิงเวียน หน้ามืด 
 

ยาหอมนวโกฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการคลื่นเหียน อาเจียน  

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนชา  

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้ 

ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

  - ผู้ป่วยที่รับประทานยาตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริน 

(aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - ระวังการใช้ยาในผู้ปว่ยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ 

 

๘ 



แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน 
 

ยาขิง 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการท้องอืด ขับลม แนน่จุกเสียด คลื่นไส้ อาเจยีน  

ขนาดและวิธีใช้:  

   - แก้ท้องอืด ขับลม รับประทานครั้งละ  ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง 

หลังอาหาร 

   - แก้คลื่นไส้ อาเจียน รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง 

หลังอาหาร 

ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

  - ผู้ป่วยที่รับประทานยาตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น  ยาแอสไพริน 

(aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - ผู้ป่วยโรคนิ่ว 

อาการไม่พึงประสงค์: แสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร ระคายเคืองบริเวณปาก

และคอ 

๙ 



แก้อาการปวดเมื่อย  
 

ยาเถาวัลย์เปรียง  

 

 

 

 

 

 

ข้อบ่งใช้: แกอ้าการปวดกลา้มเน้ือ ลดการอักเสบของกล้ามเน้ือ 

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๑ - ๒ แคปซูล วันละ ๓ ครั้ง หลังอาหาร

ทันที 

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์   

ข้อควรระวัง: ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้

เนื่องจากอาจท าให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร  

อาการไม่พึงประสงค์: ปวดท้อง ท้องผกู ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น 

๑๐ 



กลุ่มอาการนารีเวชศาสตร์ 
 

ยาประสะไพล 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้:  แก้อาการจกุเสียด ปวดประจ าเดือน ประจ าเดือนมาไม่ปกต ิ         

ขับน้ าคาวปลา 

ขนาดและวิธีใช้:  

 - ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอหรือมาน้อยกวา่ปกต ิรับประทานครั้งละ 
๑ แคปซูล  วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา ๓ - ๕ วัน เมื่อประจ าเดือนมา 
ให้หยุดรับประทาน  
 - ปวดประจ าเดือน ให้รับประทานยาก่อนมีประจ าเดือน   ๒ - ๓ วัน
ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจ าเดือน รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล วัน
ละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร   
 - ขับน้ าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร รับประทานครั้งละ ๑ แคปซูล 
วันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทานจนกว่า น้ าคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน ๑๕ 
วัน  
 

๑๑ 



ข้อห้ามใช้:  - ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์  

   - หญิงที่มีประจ าเดือนมามากกว่าปกติเพราะจะท าให้มีการ 

   ขับประจ าเดือนออกมามากขึ้น  

   - ผู้ที่มีไข้ 

  

ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

 - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต  

 - ประจ าเดือนมาไม่สม่ าเสมอ ไม่ควรใชต้ิดต่อกันนานเกิน ๑ เดือน

  

 

๑๒ 



๑๓ 

ยาแก้แพ้ ลดน้ ามูก 
 
๑. ยาปราบชมพูทวีป 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการหวัด แพอ้ากาศ 

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๒ - ๔ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร

และก่อนนอน  

ข้อห้ามใช้:  

 - หา้มใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ 

การติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น้ ามูกและเสมหะเขียว  

 - หา้มใช้ในหญิงตั้งครรภ์/ ผู้ที่มีไข้/ เด็กอายุต่ ากวา่ 12 ป ี

ผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

 - ผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหวัใจ โรคแผลในกระเพาะอาหาร

และล าไส้  โรคกรดไหลยอ้น  

 - ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต หรือทางเดินปัสสาวะ 

 - ผู้ป่วยที่ใช้ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ 

rifampicin  

อาการไม่พึงประสงค์: แสบร้อนยอดอก 



๑๔ 

๒.ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
 

ข้อบ่งใช้: แกอ้าการหวัด เจ็บคอ   

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ ๓-๔ แคปซูล วันละ ๔ ครั้ง หลังอาหาร

และก่อนนอน 

ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟา้ทะลายโจร  

  ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร  

ผู้ป่วยท่ีมีอาการดังนี้ ควรปรึกษาแพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกร ก่อนใช้ยา 

  - ผู้ป่วยที่รับประทานยาตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น                     

ยาแอสไพริน (aspirin) และยาวาฟาริน (warfarin) 

 - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน ๓ วัน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือ

อาการรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์ 

อาการไม่พึงประสงค์: อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น 

ปวดท้อง  คลื่นไส้ เบื่ออาหารวิงเวียนศีรษะ ใจสั่นและอาจเกิดลมพิษ 
 

 

 



 
 
 
 
 

 ยาใชภ้ายนอก 



ยาใส่ล้างแผล ฆ่าเชื้อ 
 

การ์ซิดีนเปลืองมังคุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: รักษาแผลสดและแผลเร้ือรัง    

ขนาดและวิธีใช้: ใส่บริเวณที่เป็นแผล  

ข้อห้ามใช้: ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน 
 

๑๖ 



ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อ 
 

ยาครีมไพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบ่งใช้: แกอ้าการปวดเมื่อยตามร่างกาย  

ขนาดและวิธีใช้: ทาและนวดเบาๆ บริเวณที่มีอาการวันละ ๒ - ๓ ครั้ง 

ข้อห้ามใช้: ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน และผวิหนังที่มีบาดแผลหรอื

มีแผลเปิด 

 

๑๗ 



ยาส าหรับโรคผิวหนัง 
 

ยาขี้ผ้ึงพญายอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบ่งใช้: แกอ้าการแมลง สัตว์กัดตอ่ย 

ขนาดและวิธีใช้: ทาบริเวณที่มีอาการ 

 

๑๘ 



อ้างอิง: ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เร่ือง 
บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 




