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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย ต้องได้รบั ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงือ่ นไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีข่ อจดแจ้ง
พ.ศ. 2564
โดยที่เป็นการเห็นสมควรเพื่อให้มีการกาหนด ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขายต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๖ (๒) (๓) และ (๗)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2564 เมื่ อ วั น ที่
4 กุมภาพันธ์ 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ ง ชื่ อ ประเภท ชนิ ด
หรื อ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรซึ่ ง การผลิ ต หรื อ น าเข้ า เพื่ อ ขาย ต้ อ งได้ รั บ ใบส าคั ญ
การขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุ
ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ยาจากสมุนไพร” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามความใน (๑) ของบทนิยามคาว่า
“ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒
“ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพ” หมายความว่า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรตามความใน (๒)
ของบทนิยามคาว่า “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิต หรือนาเข้าเพื่อขาย
จะต้องได้รับใบรับจดแจ้ง
(๑) ยาจากสมุนไพร ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามบัญชี ๓ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรที่ มี ร ายละเอี ย ดแตกต่า งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ นไพรตามข้ อ 4
ซึ่ ง ไม่ กระทบต่อ คุณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และความปลอดภั ย ดั ง ต่ อไปนี้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สมุนไพร
ซึ่งการผลิต หรือนาเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง

หนา้ ๒๐
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๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๒) ส่วนประกอบไม่สาคัญ
(๓) กรรมวิธีการผลิต
(๔) ขนาดและวิธีการใช้ โดยที่ขนาดรับประทานต่อวันไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กาหนดไว้
ในบัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓
(๕) สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ โดยไม่กระทบต่อการเปลี่ยนประเภท
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยังอยู่ในกรอบสรรพคุณ ข้อบ่งใช้ ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ เดิม
(๖) ขนาดบรรจุ โดยเป็นการแก้ไขภาชนะบรรจุและขยายขนาดบรรจุสูงสุดจากที่กาหนดไว้
ในบัญชี ๑ บัญชี ๒ และบัญชี ๓
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดตาม (1) ถึ ง (6) ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๖ ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย
ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
(๑) ยาจากสมุน ไพร นอกเหนือจากยาจากสมุ นไพร ซึ่งต้องได้รับใบรับแจ้งรายละเอียด
หรือใบรับจดแจ้ง
(๒) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพซึ่งต้องได้รับ
ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง
ข้อ ๗ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรประเภทลู ก ประคบ ให้ ย กเว้ น ไม่ ต้ อ งขอรั บ ใบส าคั ญ
การขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้งรายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม
และพั ฒ นามาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชี ๑ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้ง
รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564
ยาจากสมุนไพร ประเภทตารับยาแผนไทย
1. ยาประสะไพล
1. ชื่อยา ยาประสะไพล ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Zingiber montanum
(J. Konig) Link ex A. Dietr.
Allium sativum L.
Sodium chloride

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
162 กรัม
1 ไพล
เหง้า
Zingiberis Montani 81 กรัม
Rhizoma
2 กระเทียม
หัว
Allii Sativi Bulbus
8 กรัม
3 เกลือสินเธาว์*
Natrii Chloridum
8 กรัม
“Sintao”
4 ขมิ้นอ้อย
เหง้า Curcuma sp. “Khamin Oi” Khamin Oi Rhizoma
8 กรัม
5 ขิง
เหง้า Zingiber officinale Roscoe Zingiberis Officinalis 8 กรัม
Rhizoma
6 ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
8 กรัม
Fructus
7 เทียนดา
เมล็ด Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
8 กรัม
Semen
8 พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
8 กรัม
ผลสุก
9 มะกรูด
ผิว** Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
8 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
10 ว่านน้า
เหง้า Acorus calamus L.
Acori Calami
8 กรัม
Rhizoma
11 หอม
หัว
Allium ascalonicum L.
Allii Ascalonici
8 กรัม
Bulbus
12 การบูร
Camphor
Camphora
1 กรัม
* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง

-22.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
3.1 ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
3.2 ตาราอายุรเวทศึกษา ขุนนิทเทสสุขกิจ เล่ม 2
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นเกลือสินเธาว์และการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร (ยกเว้น เกลือสินเธาว์และการบูร) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และการบูร ชั่ งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดประจาเดือน
แก้ประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ
ขับน้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
แก้จุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 กรณีปวดประจาเดือน
กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
ในกรณีที่มีอาการปวดประจาเดือนเป็นประจา ให้กินยาก่อนมีประจาเดือน 2-3 วัน ไปจนถึงวันแรกและ
วันที่สองที่มีประจาเดือน
7.2 กรณีประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ
กิ น ครั้ ง ละ 2 แคปซู ล วั น ละ 3 ครั้ ง ก่ อ นอาหารเช้ า กลางวั น และเย็ น เป็ น เวลา 3-5 วั น เมื่ อ
ประจาเดือนมาให้หยุดกิน
7.3 กรณีขับน้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่ าน้าคาวปลาจะหมด
แต่ไม่เกิน 15 วัน
7.4 กรณีแก้จุกเสียด กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
8.1 ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
8.2 ห้ามใช้ในหญิงที่มีประจาเดือนมากกว่าปกติ เพราะจะทาให้มีการขับประจาเดือนออกมามากขึ้น

-39. คาเตือน
9.1 กรณีประจาเดือนมาไม่สม่าเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน
9.2 กรณีขับน้าคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไตเนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

2. ยาจันทลีลา
1. ชื่อยา ยาจันทลีลา ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระดอม

ผล*

2

โกฐเขมา

เหง้า

3

โกฐจุฬาลัมพา

4

โกฐสอ

5

จันทน์ขาว

6

จันทน์แดง หรือ
ลักจั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Gymnopetalum
chinense (Lour.) Merr.
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Artemisia annua L.

ส่วน
เหนือดิน
ราก Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
แก่น Santalum album L. หรือ
Diospyros decandra
Lour.
แก่น Pterocarpus santalinus L
(จันทน์ . f. หรือ Dracaena

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
99 กรัม
Gymnopetali
12 กรัม
Fructus
Atractylodis
12 กรัม
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
12 กรัม
Herba
Angelicae Dahuricae 12 กรัม
Radix
Santali Albi Lignum
หรือ Diospyrotis
Decandrae Lignum
Santali Rubri
Lignum

12 กรัม
12 กรัม

-4ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
cochinchinensis (Lour.)
S. C. Chen

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum

น้าหนักยา
99 กรัม

แดง)
หรือ
แก่นที่มี
ราลง
(ลักจั่น)
7 บอระเพ็ด
เถา
Tinospora crispa (L.)
Tinosporae Crispae 12 กรัม
Hook. f. & Thomson
Caulis
8 ปลาไหลเผือก
ราก Eurycoma longifolia Jack Eurycomae
12 กรัม
Longifoliae Radix
9 พิมเสน
Borneol
Borneolum
3 กรัม
* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นพิมเสน) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุน ไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสน ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
7.2 ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมี
อาการ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี

-59. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนาให้ใช้ยาจันทลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับระดู หรือไข้ระหว่างมีประจาเดือน (สาหรับขายในสถานที่ที่มี
ใบอนุญาต)

3. ยาจันทลีลา

1. ชื่อยา ยาจันทลีลา ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระดอม

ผล*

2

โกฐเขมา

เหง้า

3

โกฐจุฬาลัมพา

4

โกฐสอ

5

จันทน์ขาว

6

จันทน์แดง หรือ
ลักจั่น

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Gymnopetalum chinense
(Lour.) Merr.
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Artemisia annua L.

ส่วน
เหนือดิน
ราก Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
แก่น Santalum album L. หรือ
Diospyros decandra
Lour.
แก่น Pterocarpus santalinus L. f.
(จันทน์ หรือ
แดง) Dracaena

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
99 กรัม
Gymnopetali
12 กรัม
Fructus
Atractylodis
12 กรัม
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
12 กรัม
Herba
Angelicae Dahuricae 12 กรัม
Radix
Santali Albi Lignum
หรือ Diospyrotis
Decandrae Lignum
Santali Rubri
Lignum
หรือ

12 กรัม
12 กรัม

-6ลาดับ

ตัวยา

7

บอระเพ็ด

8

ปลาไหลเผือก

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
หรือ cochinchinensis (Lour.)
แก่นที่มี S. C. Chen
ราลง
(ลักจั่น)
เถา
Tinospora crispa (L.)
Hook. f. & Thomson
ราก Eurycoma longifolia Jack

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum

น้าหนักยา
99 กรัม

Tinosporae Crispae
Caulis
Eurycomae
Longifoliae Radix
Borneolum

12 กรัม
12 กรัม

9 พิมเสน
Borneol
3 กรัม
* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นพิมเสน) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสน ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 - 4 แคปซูล ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
7.2 เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 - 2 แคปซูล ทุก 3-4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์

-711. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรู ป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
แนะนาให้ใช้ยาจันทลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับระดู หรือไข้ระหว่างมีประจาเดือน (สาหรับขายในสถานที่ที่มี
ใบอนุญาต)

4. ยาประสะเปราะใหญ่
1. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

เปราะหอม

เหง้า

2

กระวาน

ผล

3
4
5
6
7

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Kaempferia galanga L.

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
กานพลู
ดอกตูมก่อน Syzygium aromaticum
บาน
(L.) Merr. & L.M. Perry
โกฐเขมา
เหง้า
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
โกฐจุฬาลัมพา ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
ดิน
โกฐเชียง
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
โกฐสอ
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Wurfbainiae Verae
Fructus (Amomi
Krervanh Fructus)

น้าหนักยา
80 กรัม
40 กรัม
2 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Angelicae Dahuricae
Radix

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

-8ลาดับ

ตัวยา

8

โกฐหัวบัว

9

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

10
11
12

จันทน์เทศ
ดอกจันทน์
เทียนขาว

13

เทียน
ข้าวเปลือก
เทียนดา

14
15
16

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
แก่น
Pterocarpus santalinus L
(จันทน์แดง) . f. หรือ Dracaena
หรือ
cochinchinensis (Lour.)
แก่นที่มีราลง S. C. Chen
(ลักจั่น)
แก่น
Santalum album L.
เยื่อหุ้มเมล็ด Myristica fragrans Houtt.
ผล
Cuminum cyminum L.
ผล

Foeniculum vulgare Mill.

เมล็ด

Nigella sativa L.

เมล็ด
ผล

Lepidium sativum L.
Anethum graveolens L.

17

เทียนแดง
เทียน
ตาตั๊กแตน
บัวหลวง

18

บุนนาค

19

พิกุล

ดอก

20
21

ลูกจันทน์
สารภี

เมล็ด
ดอก

เกสรเพศผู้ Nelumbo nucifera
Gaertn.
ดอก
Mesua ferrea L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
80 กรัม
Chuanxiong
2 กรัม
Rhizoma
Santali Rubri
2 กรัม
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Santali Albi Lignum
2 กรัม
Myristicae Macis
2 กรัม
Cumini Cymini
2 กรัม
Fructus
Foeniculi Dulcis
2 กรัม
Fructus
Nigellae Sativae
2 กรัม
Semen
Lepidii Sativi Semen 2 กรัม
Anethi Graveolens
2 กรัม
Fructus
Nelumbinis Stamen
2 กรัม

Mesuae Ferreae
Flos
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
Flos
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 พ.ศ. 2504
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

-93) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
ถอนพิษตานซางสาหรับเด็ก ซึ่งมีอาการปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริบกะปรอย เบื่ออาหาร
7. ขนาดและวิธีใช้
เด็ก อายุ 1-5 ขวบ กินครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ากระสายยา 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
กระสายยาที่ใช้ น้าดอกไม้เทศ (rose water) หรือน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้สูง ที่มีไข้ 38.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
10.3 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

5. ยาประสะเปราะใหญ่
1. ชื่อยา ยาประสะเปราะใหญ่ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา

ชื่อละติน
ของเครื่องยา

น้าหนักยา
80 กรัม

- 10 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Kaempferia galanga L.

1

เปราะหอม

เหง้า

2

กระวาน

ผล

3

กานพลู

4

โกฐเขมา

5

โกฐจุฬาลัมพา

6

โกฐเชียง

7

โกฐสอ

8

โกฐหัวบัว

9

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

10

จันทน์เทศ

11

ดอกจันทน์

12

เทียนขาว

ผล

Cuminum cyminum L.

13

เทียนข้าวเปลือก

ผล

Foeniculum vulgare Mill.

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
ดอกตูมก่อน Syzygium aromaticum
บาน
(L.) Merr. & L.M. Perry
เหง้า
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
ดิน
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ราก

Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
แก่น
Pterocarpus santalinus L. f.
(จันทน์แดง) หรือ Dracaena
หรือ
cochinchinensis (Lour.)
แก่นที่มีรา S. C. Chen
ลง (ลักจั่น)
แก่น
Santalum album L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Kaempferiae
Galangae
Rhizoma
Wurfbainiae
Verae Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

น้าหนักยา
80 กรัม
40 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae
Annuae Herba
Angelicae
Sinensis Radix
Lateralis
Angelicae
Dahuricae Radix

2 กรัม

Chuanxiong
Rhizoma
Santali Rubri
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Santali Albi
Lignum
เยื่อหุ้มเมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis
Cumini Cymini
Fructus
Foeniculi Dulcis
Fructus

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
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ตัวยา

14

เทียนดา

15

เทียนแดง

16

เทียนตาตั๊กแตน

17

บัวหลวง

18

บุนนาค

19

พิกุล

20
21

ลูกจันทน์
สารภี

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Nigella sativa L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
80 กรัม
เมล็ด
Nigellae Sativae
2 กรัม
Semen
เมล็ด
Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi
2 กรัม
Semen
ผล
Anethum graveolens L. Anethi
2 กรัม
Graveolens
Fructus
เกสรเพศผู้ Nelumbo nucifera
Nelumbinis
2 กรัม
Gaertn.
Stamen
ดอก
Mesua ferrea L.
Mesuae Ferreae
2 กรัม
Flos
ดอก
Mimusops elengi L.
Mimusopsis
2 กรัม
Elengi Flos
เมล็ด
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen 2 กรัม
ดอก
Mammea siamensis T. Mammeae
2 กรัม
Anderson
Siamensis Flos

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 พ.ศ. 2504
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
ถอนพิษตานซางสาหรับเด็ก ซึ่งมีอาการ ปวดท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ ถ่ายเหลวกะปริดกะปรอย เบื่ออาหาร
7. ขนาดและวิธีใช้
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 2 แคปซูล 3 เวลา ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้สูง ที่มีไข้ 38.0 องศาเซลเซียส ขึ้นไป

- 12 9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
10.3 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

6. ยาหอมอินทจักร์
1. ชื่อยา ยาหอมอินทจักร์ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระดอม

2

กระดังงา

3

กระลาพัก

4

กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ผล* Gymnopetalum
chinense (Lour.) Merr.
ดอก Cananga odorata (Lam.)
Hook. f. et Thomson
แก่นที่มี Excoecaria agallocha L.
ราลง หรือ Euphorbia
antiquorum L.
ผล

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Gymnopetali
Fructus
Canangae Odoratae
Flos
Excoecariae
Agallochae Lignum
หรือ Euphorbiae
Antiquori Lignum
Wurfbainiae Verae
Fructus (Amomi
Krervanh Fructus)

น้าหนักยา
98 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

5

กฤษณา

แก่นที่มี
ราลง

6

กานพลู

7

กายาน

ดอกตูม
ก่อนบาน
ยางจาก
ต้น

8

โกฐกระดูก

ราก

9

โกฐกักกรา

ปุ่มหูด

10

โกฐก้านพร้าว

11

โกฐเขมา

12

โกฐจุฬาลัมพา

13

โกฐเชียง

14

โกฐน้าเต้า

15

โกฐพุงปลา

16

โกฐสอ

17

ขอนดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Aquilaria crassna Pierre
ex Lecomte หรือ
Aquilaria malaccensis
Lam.
Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & L.M. Perry
Styrax tonkinensis
(Pierre) Craib ex
Hartwich
Aucklandia lappa Decne

Pistacia chinensis subsp.
integerrima (J. L. Stewart
ex Brandis) Rech. f.
รากและ Neopicrorhiza
เหง้า scrophulariiflora
(Pennell) Hong
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ส่วน Artemisia annua L.
เหนือดิน
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
รากและ Rheum palmatum L.
เหง้า หรือ Rheum officinale
Baill. หรือ Rheum
tanguticum Maxim. ex
Balf.
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ราก Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
แก่นที่มี Mimusops elengi L.
ราลง หรือ
Lagerstroemia
floribunda Jack

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Aquilariae
Resinatum Lignum

น้าหนักยา
98 กรัม
2 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Benzoinum

2 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix
Pistachiae Galla

2 กรัม

Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Rhei Radix et
Rhizoma

2 กรัม

Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

2 กรัม

Mimusopsis Elengi
Lignum หรือ
Lagerstroemiae
Floribundae Lignum

2 กรัม

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Zingiber officinale
Roscoe
Bixa orellana L.

18

ขิง

เหง้า

19

คาไทย

ดอก

20

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

21
22

จันทน์เทศ
จาปา

23

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

24

ช้าพลู

ราก

25

ชะลูด

26

ดอกจันทน์

27

ดีปลี

เปลือก
เถา
เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ช่อผล

28
29

เทียนขาว
เทียนข้าวเปลือก

30

เทียนดา

เมล็ด

Nigella sativa L.

31
32

เทียนแดง
เทียนเยาวพาณี

เมล็ด
ผล

33

บอระเพ็ด

เถา

34
35

บุนนาค
ฝางเสน

ดอก
แก่น

Lepidium sativum L.
Trachyspermum ammi
(L.) Sprague
Tinospora crispa L.
Hook. f. & Thomson
Mesua ferrea L.
Caesalpinia sappan L.

แก่น
(จันทน์แดง)
หรือ
แก่นที่มี
ราลง
(ลักจั่น)
แก่น
ดอก

ผล
ผล

Pterocarpus santalinus
L. f. หรือ Dracaena
cochinchinensis (Lour.)
S. C. Chen

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Bixae Orellanae
Flos
Santali Rubri
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum

Santalum album L.
Magnolia champaca (L.)
Baill. ex Pierre
Plumbago indica L.

น้าหนักยา
98 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

Santali Albi Lignum
Magnoliae
Champacae Flos
Plumbagonis
Indicae Radix
Piper sarmentosum
Piperis Sarmentosi
Roxb.
Radix
Alyxia reinwardtii Blume Alyxiae Reinwardtii
Cortex
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis

2 กรัม
2 กรัม

Piper retrofractum Vahl

2 กรัม

Cuminum cyminum L.
Foeniculum vulgare Mill.

Piperis Retrofracti
Fructus
Cumini Cymini Fructus
Foeniculi Dulcis
Fructus
Nigellae Sativae
Semen
Lepidii Sativi Semen
Trachyspermi Ammi
Fructus
Tinosporae Crispae
Caulis
Mesuae Ferreae Flos
Sappan Lignum

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Mimusops elengi L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
36 พิกุล
ดอก
Mimusopsis Elengi
Flos
37 พิมเสน
Borneol
Borneolum
38 มวกขาว
เถา
Parameria laevigata
Parameriae
(Juss.) Moldenke
Laevigatae Caulis
39 มวกแดง
เถา
Urceola rosea (Hook. & Urceolae Roseae
Arn.) D.J. Middleton
Caulis
40 มะลิ
ดอก Jasminum sambac (L.) Jasmini Sambaci
Aiton
Flos
41 ย่านาง
ราก Tiliacora triandra
Tiliacorae Triandrae
(Colebr.) Diels.
Radix
42 ลาพันแดง
เหง้า Enhalus acoroides (L.f.) Enhali Acoroidis
Royle
Rhizoma
43 ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
44 ลูกผักชีลา
ผล
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
Fructus
45 ดีวัว
ถุงน้าดี Bos taurus Linnaeus
Botis Tauri Vesicae
ของวัว
Fellis
46 สมุลแว้ง
เปลือก Cinnamomum
Cinnamomi
ต้น
bejolghota (Buch.-Ham.) Bejolghotae Cortex
Sweet
47 สะค้าน
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
Hand.-Mazz.
Caulis
48 สารภี
ดอก Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos
49 อบเชย
เปลือก Cinnamomum iners
Cinnamomi Cortex
ต้น
Reinw. ex Blume หรือ
Cinnamomum verum J.
Presl
* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี

น้าหนักยา
98 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
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1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้น กายานและพิมเสน) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งกายานและพิมเสน ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้น
บดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมบาดทะจิต แก้คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมจุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 - 2 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
กระสายยาที่ใช้
- แก้ลมบาดทะจิต ใช้น้าดอกมะลิ
- แก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้าลูกผักชีลา เทียนดาต้ม ถ้าไม่มีใช้น้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
- แก้ลมจุกเสียด ใช้น้าขิงต้ม
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในทีแ่ ห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

7. ยาไฟประลัยกัลป์
1. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดผง

- 17 2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Camphor
Plumbago indica L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
71 กรัม
1 การบูร
Camphora
6 กรัม
2 เจตมูลเพลิงแดง
ราก
Plumbagonis
6 กรัม
Indicae Radix
3 มะกรูด
ผิว*
Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
6 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
4 สารส้มสะตุ
Anhydrous aluminium
Alumen
6 กรัม**
ammonium sulfate
Anhydricus
5 แสมทะเล
แก่น Avicennia marina
Avicenniae Marinae 6 กรัม
(Forssk.) Vierh.
Lignum
6 กะทือ
เหง้า Zingiber zerumbet (L.)
Zingiberis
5 กรัม
Roscoe ex Sm.
Zerumbeti
Rhizoma
7 ขมิ้นอ้อย
เหง้า Curcuma sp. “Khamin Oi” Khamin Oi
5 กรัม
Rhizoma
8 ข่า
เหง้า Alpinia galanga (L.)
Alpiniae Galangae
5 กรัม
Willd.
Rhizoma
9 ไพล
เหง้า Zingiber montanum
Zingiberis Montani
5 กรัม
(J. Konig) Link ex A. Dietr. Rhizoma
10 มะรุม
เปลือกต้น Moringa oleifera Lam.
Moringae Oleiferae 5 กรัม
Cortex
11 กระเทียม
หัว
Allium sativum L.
Allii Sativi Bulbus
4 กรัม
12 ขิง
เหง้า Zingiber officinale
Zingiberis
4 กรัม
Roscoe
Officinalis Rhizoma
13 ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
4 กรัม
Fructus
14 พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen 4 กรัม
ผลสุก
* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
** น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 (ใกล้เคียงกับตารับในตาราอายุรเวทศึกษา)
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การสะตุสารส้ม: นาสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมี สี
ขาว แล้วจึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น สารส้มสะตุและการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร (ยกเว้น สารส้ มสะตุและการบูร) ที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 4-6
ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุและการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
ขับน้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และ
เย็น ให้กินจนกว่าน้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน
8. ข้อห้ามใช้
8.1 ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
8.2 ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทาให้แผลหายช้า
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิด
การสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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8. ยาไฟประลัยกัลป์
1. ชื่อยา ยาไฟประลัยกัลป์ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1
2

การบูร
เจตมูลเพลิงแดง

ราก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Camphor
Plumbago indica L.

3

มะกรูด

ผิว*

Citrus hystrix DC.

4

สารส้มสะตุ

5

แสมทะเล

6

กะทือ

7

ขมิ้นอ้อย

8

ข่า

9

ไพล

10

มะรุม

11
12

กระเทียม
ขิง

หัว
เหง้า

13

ดีปลี

ช่อผล

14

พริกไทยล่อน

-

Anhydrous aluminium
ammonium sulfate
แก่น Avicennia marina
(Forssk.) Vierh.
เหง้า Zingiber zerumbet (L.)
Roscoe ex Sm.
เหง้า Curcuma sp. “Khamin
Oi”
เหง้า Alpinia galanga (L.)
Willd.
เหง้า Zingiber montanum
(J. Konig) Link ex A. Dietr.
เปลือกต้น Moringa oleifera Lam.
Allium sativum L.
Zingiber officinale
Roscoe
Piper retrofractum Vahl

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
71 กรัม
Camphora
6 กรัม
Plumbagonis Indicae 6 กรัม
Radix
Citri Hystricis
6 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
Alumen Anhydricus 6 กรัม**
Avicenniae Marinae
Lignum
Zingiberis Zerumbeti
Rhizoma
Khamin Oi Rhizoma

6 กรัม

Alpiniae Galangae
Rhizoma
Zingiberis Montani
Rhizoma
Moringae Oleiferae
Cortex
Allii Sativi Bulbus
Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Piperis Retrofracti
Fructus
Piperis Nigri Semen

5 กรัม

เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
** น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี

5 กรัม
5 กรัม

5 กรัม
5 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตาราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 (ใกล้เคียงกับตารับในตาราอายุรเวทศึกษา)
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุสารส้ม: นาสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสี
ขาว แล้วจึงยกลงจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น สารส้มสะตุและการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุและการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
ขับน้าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น ให้กินจนกว่าน้าคาวปลาจะหมด
แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน
8. ข้อห้ามใช้
8.1 ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
8.2 ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทาให้แผลหายช้า
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจากอาจเกิด
การสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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ไม่มี

9. ยาเหลืองปิดสมุทร
1. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

ขมิ้นชัน

เหง้า

2
3
4
5

กระเทียม
กล้วยตีบ
ขมิ้นอ้อย
ครั่ง

6

ชันย้อย

หัว
ราก
เหง้า
สารคัดหลั่ง
จากครั่งตัวผู้
ยางไม้

7

ดีปลี

ช่อผล

8

ทับทิม

ใบ

9
10

เทียนกิ่ง
เพกา

ใบ
เปลือกต้น

11

สีเสียดเทศ

12

สีเสียดไทย

13

สิ่งสกัด
ด้วยน้า
สิ่งสกัด
ด้วยน้า
เหง้า

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Curcuma longa L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
90 กรัม
Curcumae Longae
30 กรัม
Rhizoma
Allium sativum L.
Allii Sativi Bulbus
5 กรัม
Musa (ABB) “Tip”
Kluaitip Radix
5 กรัม
Curcuma sp. “Khamin Oi” Khamin Oi Rhizoma
5 กรัม
Laccifera chinensis
Lacca Resina
5 กรัม
Mahdihassan
Hopea odorata Roxb.
Hopeae Odoratae
5 กรัม
Resina
Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
5 กรัม
Fructus
Punica granatum L.
Punicae Granati
5 กรัม
Folium
Lawsonia inermis L.
Lawsoniae Folium
5 กรัม
Oroxylum indicum (L.)
Oroxyli Indici Cortex 5 กรัม
Benth. ex Kurz
Uncaria gambir (Hunter) Gambir Extractum
5 กรัม
Roxb.
Acacia catechu (L.f.)
Catechi Extractum
5 กรัม
Willd.
Cyperus rotundus L.
Cyperi Rhizoma
5 กรัม

แห้วหมู
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) น าตัวยาสมุน ไพรทุกชนิ ด (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทาความสะอาดตามความ
เหมาะสม

- 22 2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมงหรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามา
รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 100 มิลลิกรัม หรือ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ผู้ใหญ่
1) ขนาดบรรจุซองละ 200 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 5 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 3-5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
7.2 เด็ก
1) ขนาดบรรจุซองละ 100 มิลลิกรัม
อายุ 3-5 เดือน กินครั้งละ 2 ซอง
อายุ 6-12 เดือน กินครั้งละ 3-4 ซอง
อายุ 1-5 ปี กินครั้งละ 5-7 ซอง
2) ขนาดบรรจุซองละ 200 มิลลิกรัม
อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 4-5 ซอง
ละลายน้ากระสายยา กินทุก 3-5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
กระสายยาที่ใช้
ใช้น้าเปลือกผลทับทิมหรือเปลือกแคต้ม หรือกับน้าปูนใสเป็นน้ากระสายยา
ส าหรั บ เด็ ก เล็ ก ให้ บ ดผสมกั บ น้ ากระสายยา ใช้ กิ น หรื อ กวาดก็ ไ ด้ ถ้ า หาน้ ากระสายยาไม่ ไ ด้
ให้ใช้น้าต้มสุกแทน (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
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เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

10. ยาเหลืองปิดสมุทร
1. ชื่อยา ยาเหลืองปิดสมุทร ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 ขมิ้นชัน
เหง้า
Curcuma longa L.
2
3
4
5

กระเทียม
กล้วยตีบ
ขมิ้นอ้อย
ครั่ง

6

ชันย้อย

7

ดีปลี

8

ทับทิม

9
10

เทียนกิ่ง
เพกา

11

สีเสียดเทศ

12

สีเสียดไทย

13

แห้วหมู
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
90 กรัม
Curcumae Longae
30 กรัม
Rhizoma
หัว
Allium sativum L.
Allii Sativi Bulbus
5 กรัม
ราก
Musa (ABB) “Tip”
Kluaitip Radix
5 กรัม
เหง้า
Curcuma sp. “Khamin Oi” Khamin Oi Rhizoma
5 กรัม
สารคัดหลั่ง Laccifera chinensis
Lacca Resina
5 กรัม
จากครั่งตัวผู้ Mahdihassan
ยางไม้
Hopea odorata Roxb. Hopeae Odoratae
5 กรัม
Resina
ช่อผล
Piper retrofractum Vahl Piperis Retrofracti
5 กรัม
Fructus
ใบ
Punica granatum L.
Punicae Granati
5 กรัม
Folium
ใบ
Lawsonia inermis L.
Lawsoniae Folium
5 กรัม
เปลือกต้น Oroxylum indicum (L.) Oroxyli Indici Cortex 5 กรัม
Benth. ex Kurz
สิ่งสกัด Uncaria gambir (Hunter) Gambir Extractum
5 กรัม
ด้วยน้า Roxb.
สิ่งสกัด Acacia catechu (L.f.)
Catechi Extractum
5 กรัม
ด้วยน้า Willd.
เหง้า
Cyperus rotundus L.
Cyperi Rhizoma
5 กรัม
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ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสีเสียดเทศ สีเสียดไทย และครั่ง ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามา
รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 400 มิลลิกรัม หรือ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
- บรรเทาอาการท้องเสียที่อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน
- ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ผู้ใหญ่
1) ขนาดบรรจุแคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3-5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
7.2 เด็ก อายุ 6-12 ขวบ
1) ขนาดบรรจุแคปซูลละ 400 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ
2) ขนาดบรรจุแคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 2 แคปซูล เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ใช้ได้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
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เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

11. ยาปราบชมพูทวีป
1. ชื่อยา ยาปราบชมพูทวีป ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 กัญชาเทศ
ใบ
Leonurus sibiricus L.
2
3

7

Piper nigrum L.
Acanthus ebracteatus
Vahl หรือ Acanthus
illicifolius L.
กานพลู
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
หัศคุณเทศ
ราก Clausena excavata
Burm. f. หรือ
Holarrhena curtisii King
& Gamble
ขิง
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe
เจตมูลเพลิงแดง
ราก Plumbago indica L.

8

บุกรอ

9

สมอเทศ

4
5

6

พริกไทยดา
เหงือกปลาหมอ

ผลแก่
ทั้งต้น

หัว

เนื้อผล

Amorphophallus
paeoniifolius (Dennst.)
Nicolson
Terminalia chebula
Retz.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Leonuri Sibirici
Folium
Piperis Nigri Fructus
Acanthi Ebracteati
Herba หรือ Acanthi
Illicifolii Herba
Caryophylli Flos

น้าหนักยา
465 กรัม
120 กรัม

Clausenae
Excavatae Radix
หรือ Holarrhenae
Curtisii Radix
Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Plumbagonis
Indicae Radix
Amorphalli
Paeoniifolii Cormus

10 กรัม*

Terminaliae
Chebulae
Pericarpium
Importa

120 กรัม
120 กรัม

10 กรัม

8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม

8 กรัม

- 26 ลาดับ

ตัวยา

10

สมอไทย

11

เทียนแกลบ

12
13

ส่วนที่ใช้
เนื้อผล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Terminalia chebula
Retz.

ผล

Foeniculum vulgare Mill.

เทียนแดง
เทียนตาตั๊กแตน

เมล็ด
ผล

Lepidium sativum L.
Anethum graveolens L.

14

โกฐเขมา

เหง้า

15

โกฐสอ

ราก

16

เทียนดา

เมล็ด

Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
Nigella sativa L.

17

พิลังกาสา

ผลแก่

Ardisia elliptica Thunb.

18

ลาพันหางหมู

เหง้า

19
20

การบูร
ดีปลี

ช่อผล

Enhalus acoroides (L.f.)
Royle
Camphor
Piper retrofractum Vahl

21

กระวาน

ผล

22

ดอกจันทน์

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
Myristica fragrans Houtt.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
465 กรัม
Terminaliae
8 กรัม
Chebulae
Pericarpium
Foeniculi Vulgare
6 กรัม
Fructus
Lepidii Sativi Semen 6 กรัม
Anethi Graveolens
6 กรัม
Fructus
Atractylodis
4 กรัม
Lanceae Rhizoma
Angelicae Dahuricae 4 กรัม
Radix
Nigellae Sativae
Semen
Ardisiae Ellipticae
Fructus
Enhali Acoroidis
Rhizoma
Camphora
Piperis Retrofracti
Fructus
Wurfbainiae Verae
Fructus (Amomi
Krervanh Fructus)

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
1 กรัม

เยื่อหุ้ม
Myristicae Macis
1 กรัม
เมล็ด
23 ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
1 กรัม
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว”
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ทีม่ าของตารับยา
เภสัชตารับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสูงเนิน การศึกษาวิจัยในโครงการศึกษาประสิทธิภาพยาไทยใน
โรงพยาบาล พ.ศ. 2538
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การคั่วหัศคุณเทศ: เอารากหัศคุณเทศไปคั่ว จึงนาไปใช้ปรุงยาได้ หรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ คลุกเคล้าด้วย
สุราให้ชุ่ม แล้วตั้งไฟคั่วให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยาได้
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม หรือ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการที่เกิดจากการแพ้อากาศ
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
7.2 ขนาดบรรจุแคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
กินครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
8.1 ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการ
เจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น้ามูก เสมหะเขียว
8.2 ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการบริโภคกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติ ก และโรคกรด
ไหลย้อน เนื่องจากเป็นตารับยารสร้อน
10.2 ควรระวังการใช้เกินขนาดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตหรือทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากอาจ
เกิดพิษจากการบูร
10.3 ควรระวั ง การใช้ ย านี้ ร่ ว มกั บ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เนื่องจากตารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
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ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

12. ยาประสะจันทน์แดง
1. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

จันทน์แดง หรือ
แก่น
ลักจั่น
(จันทน์แดง)
หรือแก่น
ที่มีราลง
(ลักจั่น)

2

โกฐหัวบัว

เหง้า

3
4

จันทน์เทศ
เปราะหอม

แก่น
เหง้า

5
6

ฝางเสน
มะนาว

แก่น
ราก

7

มะปรางหวาน

ราก

8

เหมือดคน

ราก

9

บัวหลวง

10

บุนนาค

เกสร
เพศผู้
ดอก

11

มะลิ

ดอก

12

สารภี

ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Pterocarpus santalinus L.
f. หรือ
Dracaena
cochinchinensis (Lour.)
S. C. Chen
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
Santalum album L.
Kaempferia galanga L.
Caesalpinia sappan L.
Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle
Bouea macrophylla
Griff.
Heliciopsis terminalis
(Kurz) Sleumer
Nelumbo nucifera
Gaertn.
Mesua ferrea L.
Jasminum sambac (L.)
Aiton
Mammea siamensis T.
Anderson

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Rubri
Lignum
หรือ
Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Chuanxiong
Rhizoma
Santali Albi Lignum
Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Sappan Lignum
Citri Aurantifoliae
Radix
Boueae
Macrophyllae Radix
Heliciopsidis
Termibalidis Radix
Nelumbinis Stamen

น้าหนักยา
64 กรัม
32 กรัม

Mesuae Ferreae
Flos
Jasmini Sambaci Flos

1 กรัม

Mammeae
Siamensis Flos

1 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
1 กรัม

1 กรัม
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ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้า
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 3-4 ชั่วโมง
7.2 ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 3-4 ชั่วโมง
กระสายยาที่ใช้ ใช้น้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือน้าดอกมะลิ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
10.2 กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้า หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

- 30 15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

13. ยาประสะจันทน์แดง
1. ชื่อยา ยาประสะจันทน์แดง ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 จันทน์แดง
แก่น
Pterocarpus santalinus L. f.
หรือ ลักจั่น
(จันทน์แดง) หรือ
หรือ
Dracaena
แก่นที่มีราลง cochinchinensis (Lour.)
(ลักจั่น)
S. C. Chen
2 โกฐหัวบัว
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
3 จันทน์เทศ
แก่น
Santalum album L.
4 เปราะหอม
เหง้า
Kaempferia galanga L.
5
6

ฝางเสน
มะนาว

แก่น
ราก

7

ราก

8

มะปราง
หวาน
เหมือดคน

9

บัวหลวง

10

บุนนาค

เกสร
เพศผู้
ดอก

11

มะลิ

ดอก

12

สารภี

ดอก

ราก

Caesalpinia sappan L.
Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle
Bouea macrophylla
Griff.
Heliciopsis terminalis
(Kurz) Sleumer
Nelumbo nucifera
Gaertn.
Mesua ferrea L.
Jasminum sambac (L.)
Aiton
Mammea siamensis T.
Anderson

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Rubri
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Chuanxiong
Rhizoma
Santali Albi Lignum
Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Sappan Lignum
Citri Aurantifoliae
Radix
Boueae
Macrophyllae Radix
Heliciopsidis
Termibalidis Radix
Nelumbinis Stamen

น้าหนักยา
64 กรัม
32 กรัม

Mesuae Ferreae
Flos
Jasmini Sambaci Flos

1 กรัม

Mammeae
Siamensis Flos

1 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
1 กรัม

1 กรัม

- 31 4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้ร้อนในกระหายน้า
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 แคปซูล ทุก 3-4 ชั่วโมง
7.2 เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 แคปซูล ทุก 3-4 ชั่วโมง
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
10.2 กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้า หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น
ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในทีแ่ ห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

14. ยาประสะมะแว้ง
1. ชื่อยา ยาประสะมะแว้ง ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ

- 32 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Solanum trilobatum L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
96 กรัม
1 มะแว้งเครือ
ผล
Solani Trilobati
24 กรัม
Fructus
2 มะแว้งต้น
ผล
Solanum violaceum
Solani Violacei
24 กรัม
Ortega
Fructus
3 กะเพรา
ใบ
Ocimum tenuiflorum L. Ocimi Tenuiflori
12 กรัม
Folium
4 ตานหม่อน
ใบ
Tarlmounia elliptica (DC.) Tarlmouniae
12 กรัม
H. Rob., S. C. Keeley,
Ellipticum Folium
Skvaria & R. Chan
5 สวาด
ใบ
Caesalpinia bonduc (L.) Caesalpiniae
12 กรัม
Roxb.
Bonducis Folium
6 ขมิ้นอ้อย
เหง้า Curcuma sp. “Khamin Oi” Khamin Oi Rhizoma
9 กรัม
7 สารส้มสะตุ
Anhydrous aluminium
Alumen Anhydricus 3 กรัม*
ammonium sulfate
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราประมวลหลักเภสัช โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร 2528
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุสารส้ม: นาสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสี
ขาว แล้วจึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นสารส้มสะตุ) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งสารส้มสะตุ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทาให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 5 - 7 ซอง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมีอาการ
7.2 เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 - 2 ซอง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น เมื่อมี
อาการ
ละลายน้ามะนาวแทรกเกลือเล็กน้อย กินเมื่อมีอาการ

- 33 8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
10.2 ไม่ควรใช้น้ามะนาวแทรกเกลือ กับผู้ป่วยที่ต้องจากัดการใช้เกลือ
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

15. ยาปลูกไฟธาตุ
1. ชื่อยา ยาปลูกไฟธาตุ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

พริกไทยล่อน

2

ขิงแห้ง

3

ช้าพลู

4

ดีปลี

5

ผักแพวแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe
ราก Piper sarmentosum
Roxb.
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
ทั้งต้น

Arnebia euchroma
(Royle) I. Johst

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
100 กรัม
50 กรัม

Zingiberis Officinalis
Rhizoma Preparata
Piperis Sarmentosi
Radix
Piperis Retrofracti
Fructus
Arnebiae
Euchromae Herba

5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

- 34 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Ardisia elliptica Thunb.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
6 พิลังกาสา
ผลแก่
Ardisiae Ellipticae
Fructus
7 มะกรูด
ผิว* Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
Exocarpium et
Mesocarpium
8 ลูกผักชีล้อม
ผล
Cnidium monnieri L.
Cnidii Monnieri
Fructus
9 ว่านน้า
เหง้า Acorus calamus L.
Acori Calami
Rhizoma
10 สะค้าน
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
Hand.-Mazz.
Caulis
11 แห้วหมู
เหง้า Cyperus rotundus L.
Cyperi Rhizoma
* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 126
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
ปลูกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีประจาเดือนให้มปี ระจาเดือนมา ถ้าแม่ลูกอ่อนกินมีน้านมมาก
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 - 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่ผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
9. คาเตือน
ไม่มี

น้าหนักยา
100 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
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10.1 ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการ
จับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
10 .2 ควรระวั ง การใช้ ร่ ว มกั บ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin
เนื่องจากตารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
แสบร้อนยอดอก
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
15.1 หากต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็ว ให้กินยาผง ละลายน้าผึ้ง หรือน้าส้มซ่า หรือน้าร้อน หรือสุรา
15.2 ปลูกไฟธาตุให้โลหิตงาม ถ้าไม่มีประจาเดือนให้มีประจาเดือนมา ถ้าแม่ลูกอ่อนกินมีน้านมมาก
เป็นสรรพคุณดั้งเดิมของตารับยาปลูกไฟธาตุจากคัมภีร์มหาโชตรัต

16. ยาหอมเทพจิตร
1. ชื่อยา ยาหอมเทพจิตร ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 มะลิ
ดอก Jasminum sambac (L.)
Aiton
2 ส้มซ่า
ผิว* Citrus x aurantium L.
3

โกฐกระดูก

4

โกฐเขมา

5

โกฐก้านพร้าว

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Jasmini Sambaci
Flos
Citri x Aurantii
Exocarpium et
Mesocarpium
ราก Aucklandia lappa Decne Aucklandiae Lappae
Radix
เหง้า Atractylodes lancea
Atractylodis Lanceae
(Thunb.) DC.
Rhizoma
รากและ Neopicrorhiza
Neopicrorhizae
เหง้า scrophulariiflora
Scrophulariiflorae
(Pennell) Hong
Radix et Rhizoma

น้าหนักยา
366 กรัม
183 กรัม
28 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่
ใช้
ส่วน
เหนือดิน
รากและ
เหง้า
ราก
แขนง
ปุ่มหูด

6

โกฐจุฬาลัมพา

7

โกฐชฎามังสี

8

โกฐเชียง

9

โกฐพุงปลา

10

โกฐสอ

ราก

11

โกฐหัวบัว

เหง้า

12

เทียนเกล็ดหอย

เมล็ด

13
14

เทียนขาว
เทียนข้าวเปลือก

ผล
ผล

15

เทียนดา

เมล็ด

16
17
18

เทียนแดง
เทียนตากบ
เทียนตาตั๊กแตน

เมล็ด
ผล
ผล

19

เทียนเยาวพาณี

ผล

20

เทียนสัตตบุษย์

ผล

21

บัวขม

ดอก

22

บัวเผื่อน

ดอก

23

บัวหลวง

เกสร
เพศผู้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Artemisia annua L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
366 กรัม
Artemisiae Annuae
4 กรัม
Herba
Nardostachys jatamansi Nardostachyos
4 กรัม
(D.Don) DC
Radix et Rhizoma
Angelica sinensis (Oliv.) Angelicae Sinensis
4 กรัม
Diels
Radix Lateralis
Terminalia chebula
Terminaliae
4 กรัม
Retz.
Chebulae Galla
Angelica dahurica
Angelicae Dahuricae 4 กรัม
(Hoffm.) Benth. & Hook.f. Radix
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
Ligusticum sinense Oliv. Chuanxiong
4 กรัม
cv. Chuanxiong
Rhizoma
Plantago ovata Forssk. Plantaginis Ovatae
4 กรัม
Semen
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini Fructus
4 กรัม
Foeniculum vulgare Mill. Foeniculi Dulcis
4 กรัม
Fructus
Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
4 กรัม
Semen
Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi Semen 4 กรัม
Carum carvi L.
Cari Carvi Fructus
4 กรัม
Anethum graveolens L. Anethi Graveolens
4 กรัม
Fructus
Trachyspermum ammi Trachyspermi Ammi 4 กรัม
(L.) Sprague
Fructus
Pimpinella anisum L.
Pimpinellae Anisi
4 กรัม
Fructus
Nymphaea pubescens Nymphaeae
4 กรัม
Willd.
Pubescencis Flos
Nymphaea nouchali
Buaphuen Flos
4 กรัม
Burm.f.
Nelumbo nucifera
Nelumbinis Stamen
4 กรัม
Gaertn.
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ตัวยา

24

บุนนาค

25

พิกุล

26
27

พิมเสน
มะกรูด

28

มะงั่ว

29

มะนาว

30

ส้มเขียวหวาน

31

ส้มจีน

32

ส้มตรังกานู

33

ส้มโอ

34

สารภี

35

กระลาพัก

36

กระวาน

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ดอก Mesua ferrea L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Mesuae Ferreae
Flos
ดอก Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
Flos
Borneol
Borneolum
ผิว* Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus ichangensis
Citri Ichangensis
Swingle
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus aurantifolia
Citri Aurantifoliae
(Christm.) Swingle
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus reticulata Blanco Citri Reticulatae
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus sinensis (L.)
Citri Sinensis
Osbeck
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus reticulata Blanco Citri Reticalatae
Exocarpium et
Mesocarpium
ผิว* Citrus maxima (Burm.)
Citri Maximae
Merr.
Exocarpium et
Mesocarpium
ดอก Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos
แก่นที่มี Excoecaria agallocha L. Excoecariae
ราลง หรือ Euphorbia
Agallochae Lignum
antiquorum L.
หรือ Euphorbiae
Antiquori Lignum
ผล Wurfbainia vera
Wurfbainiae Verae
(Blackw.) Skornick. &
Fructus (Amomi

น้าหนักยา
366 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
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ตัวยา

37

กฤษณา

38

กานพลู

39

ขอนดอก

40

จันทน์ขาว

41

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

42

ชะลูด

43

ดอกจันทน์

44

เปราะหอม

45

แฝกหอม

46
47

ลูกจันทน์
อบเชย

ส่วนที่
ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
แก่นที่มี Aquilaria crassna Pierre
ราลง ex Lecomte หรือ
Aquilaria malaccensis
Lam.
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อน (L.) Merr. & L.M. Perry
บาน
แก่นที่มี Mimusops elengi L.
ราลง หรือ Lagerstroemia
floribunda Jack

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Krervanh Fructus)

น้าหนักยา
366 กรัม

Aquilariae
Resinatum Lignum

2 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Mimusopsis Elengi
Lignum หรือ
Lagerstroemiae
Floribundae Lignum
แก่น Santalum album L. หรือ Santali Albi Lignum
Diospyros decandra
หรือ Diospyrotis
Lour.
Decandrae Lignum
แก่น Pterocarpus santalinus Santali Rubri
(จันทน์ L. f. หรือ Dracaena
Lignum
แดง) cochinchinensis (Lour.) หรือ Dracaenae
หรือ S. C. Chen
Cochinchinensis
แก่นที่มี
Lignum
ราลง
(ลักจั่น)
เปลือก Alyxia reinwardtii Blume Alyxiae Reinwardtii
เถา
Cortex
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis
เมล็ด
เหง้า Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
ราก Ophiopogon intermedius Ophiopogonis
D.Don
Intermedis Radix
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
เปลือก Cinnamomum iners
Cinnamomi Cortex
ต้น Reinw. ex Blume หรือ
Cinnamomum verum J.
Presl

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

- 39 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
366 กรัม
48 การบูร
Camphor
Camphora
1 กรัม
* อาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ติดมาบ้าง
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นพิมเสน และการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งพิมเสนและการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้น
บดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมกองละเอียด ที่ทาให้มีอาการวิงเวียน สวิงสวาย ใจสั่น หน้ามืด ตาลาย
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 5 - 7 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมงไม่เกินวันละ
3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ยาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
10.3 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน

- 40 12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

17. ยาเขียวหอม
1. ชื่อยา ยาเขียวหอม ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

จันทน์ขาว

แก่น

2

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

3

เนระพูสี

4

บัวหลวง

5
6

บุนนาค
เปราะหอม

7

ผักกระโฉม

ใบ

8

แฝกหอม

ราก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Santalum album L. หรือ
Diospyros decandra
Lour.
Pterocarpus santalinus
L. f. หรือ Dracaena
cochinchinensis (Lour.)
S. C. Chen

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Albi Lignum
หรือ Diospyrotis
Decandrae Lignum
Santali Rubri
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum

น้าหนักยา
90 กรัม
5 กรัม

Pteridrysis Syrmaticae
Rhizoma
Nelumbinis Stamen

5 กรัม

Mesuae Ferreae Flos
Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Limnophila rugosa
Limnophilae
(Roth) Merr.
Rugosae Folium
Ophiopogon intermedius Ophiopogonis
D.Don
Intermedis Radix

5 กรัม
5 กรัม

แก่น
(จันทน์
แดง)
หรือ
แก่นที่มี
ราลง
(ลักจั่น)
เหง้า Pteridrys syrmatica
(Willd.) C. Chr. & Ching
เกสร Nelumbo nucifera
เพศผู้ Gaertn.
ดอก Mesua ferrea L.
เหง้า Kaempferia galanga L.

5 กรัม

5 กรัม

5 กรัม
5 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

9

พิกุล

ดอก

10

พิมเสนต้น

ใบ

11

พิษนาศน์

ราก

12

มหาสดา

เหง้า

13

ว่านกีบแรด

14

ว่านร่อนทอง

15

สันพร้าหอม

ใบ

16

สารภี

ดอก

17

หมากผู้

ใบ

18

หมากเมีย

ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Mimusops elengi L.
Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.
Sophora exigua Craib
Cyathea podophylla
(Hook.) Copel

เหง้าและ Angiopteris evecta (G.
โคนก้าน Forst.) Hoffm.
ใบ
เหง้า Boesenbergia longiflora
(Wall.) Kuntze

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Mimusopsis Elengi
Flos
Pogostemonis
Cabinis Folium
Sophorae Exiguae
Rhizoma
Cyatheae
podophyllae
Rhizoma
Angiopteridis
Evectae Rhizoma

Boesenbergiae
Longiflorae
Rhizoma
Eupatorium fortunei Turcz. Eupatorii Fortunei
Folium
Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos
Cordyline fruticosa (L.) Cordylines
A. Chev.
Fruticosae Folium
Cordyline fruticosa (L.) Cordylines
A. Chev.
Fruticosae Folium

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตารับยาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. 112
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม

น้าหนักยา
90 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
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แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้า แก้ไข้หัด แก้ไข้อีสุกอีใส
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
7.2 ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยา ทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
กระสายยาที่ใช้
แก้ตัวร้อน ร้อนในกระหายน้า ใช้น้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือน้าดอกมะลิ
แก้ไข้หัด ไข้อีสุกอีใส ละลายน้ารากผักชีต้ม ทั้งกิน และ/หรือ ชโลม (กรณีไข้สูง)*
* การชโลมใช้ยาผงละลายน้า 1 ต่อ 3 แล้วชโลม (ประพรม) ทั่วตามตัวบริเวณที่ตุ่มใสยังไม่แตก
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
10.2 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
15.1 ทางการแพทย์ แ ผนไทย แนะน าให้ ผู้ ป่ ว ยหั ด อีสุ ก อี ใส ห้ ามกิน อาหารทะเล ไข่ และน้ าเย็ น
เนื่องจากผิดสาแดง

18. ยาประสะกะเพรา
1. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา

ชื่อละติน
ของเครื่องยา

น้าหนักยา
90กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
90กรัม
1 กะเพราแดง
ใบ
Ocimum tenuiflorum L., Ocimi Tenuiflori
45 กรัม
red cultivar
Folium Rubrum
2 มะกรูด
ผิว** Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
20 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
3 ชะเอมเทศ
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
8 กรัม
เหง้า
Glabrae Radix et
Rhizoma
4 มหาหิงคุ์
ยางจาก Ferula assa-foetida L.
Assafoetidae Gumi 8 กรัม***
ราก หรือ Ferula foetida
(Bunge) Regel
5 กระเทียม
หัว
Allium sativum L.
Allii Sativi Bulbus
2 กรัม
6 ขิงแห้ง
เหง้า Zingiber officinale
Zingiberis Officinalis
2 กรัม
Roscoe
Rhizoma Preparata
7 ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
2 กรัม
Fructus
8 พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
2 กรัม
ผลสุก
9 เกลือสินเธาว์*
Sodium chloride
Natrii Chloridum
1 กรัม
“Sintao”
* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย และอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
*** น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุมหาหิงคุ์ : เอามหาหิงคุ์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้าต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึง
นาไปใช้ปรุงยาได้
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือสินเธาว์ และมหาหิงคุ์) มาทาความสะอาดตามความ
เหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง

- 44 3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์ และมหาหิงคุ์ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 100 มิลลิกรัม หรือ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 เด็ก
1) ขนาดบรรจุซองละ 100 มิลลิกรัม
อายุ 1-3 เดือน กินครั้งละ 1 - 2 ซอง
อายุ 4-6 เดือน กินครั้งละ 2 - 3 ซอง
2) ขนาดบรรจุซองละ 200 มิลลิกรัม
อายุ 7-12 เดือน กินครั้งละ 2-3 ซอง
ละลายน้ากระสายยา กินวันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
กระสายยาที่ใช้
- แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้น้าต้มสุกหรือน้าใบกะเพราต้ม (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
- แก้จุกเสียด ใช้ไพลเผาไฟให้พอสุก ฝนกับน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่)
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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สูตรตารับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจาบ้าน พ.ศ. 2537 มีตัวยา “น้าประสานทอง
สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตารับตามประกาศยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ.
2542 แล้ว

19. ยาประสะกะเพรา
1. ชื่อยา ยาประสะกะเพรา ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
90 กรัม
1 กะเพราแดง
ใบ
Ocimum tenuiflorum L., Ocimi Tenuiflori
45 กรัม
red cultivar
Folium Rubrum
2 มะกรูด
ผิว** Citrus hystrix DC.
Citri Hystricis
20 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
3 ชะเอมเทศ
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
8 กรัม
เหง้า
Glabrae Radix et
Rhizoma
4 มหาหิงคุ์
ยางจาก Ferula assa-foetida L.
Assafoetidae Gumi 8 กรัม***
ราก หรือ Ferula foetida
(Bunge) Regel
5 กระเทียม
หัว
Allium sativum L.
Allii Sativi Bulbus
2 กรัม
6 ขิงแห้ง
เหง้า Zingiber officinale
Zingiberis Officinalis
2 กรัม
Roscoe
Rhizoma Preparata
7 ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
2 กรัม
Fructus
8 พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
2 กรัม
ผลสุก
9 เกลือสินเธาว์*
Sodium chloride
Natrii Chloridum
1 กรัม
“Sintao”
* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย และอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
** ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (Mesocarp) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
*** น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราอายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
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การสะตุมหาหิงคุ์ : เอามหาหิงคุ์ใส่ในภาชนะ ละลายด้วยน้าต้มใบกะเพราแดง แล้วกรองให้สะอาด จึง
นาไปใช้ปรุงยาได้
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้น เกลือสินเธาว์และมหาหิงคุ์) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือสินเธาว์และมหาหิงคุ์ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
สูตรตารับยาประสะกะเพราตามประกาศยาสามัญประจาบ้าน พ.ศ. 2537 มีตัวยา “น้าประสานทอง
สะตุ” เป็นส่วนประกอบ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตารับตามประกาศยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ.
2542 แล้ว

20. ยาหอมแก้ลมวิงเวียน

1. ชื่อยา ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
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ลาดับ
ตัวยา

ส่วนที่ใช้

1

ชะเอมเทศ

รากและ
เหง้า

2
3

จันทน์เทศ
กานพลู

4

โกฐเชียง

แก่น
ดอกตูม
ก่อนบาน
รากแขนง

5

โกฐหัวบัว

6

บัวหลวง

7

แฝกหอม

8

สมุลแว้ง

9

กระลาพัก

10

กฤษณา

แก่นที่มี
ราลง

11

โกฐจุฬาลัมพา

12

โกฐพุงปลา

ส่วนเหนือ
ดิน
ปุ่มหูด

13

ชะลูด

เปลือกเถา

14

อบเชยญวน

เปลือกต้น

15

อบเชยเทศ

เปลือกต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Glycyrrhiza glabra L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Glycyrrhizae
Glabrae Radix et
Rhizoma
Santali Albi Lignum
Caryophylli Flos

น้าหนักยา
225 กรัม
32 กรัม

Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Chuanxiong
Rhizoma
Nelumbinis Stamen

12 กรัม

Ophiopogonis
Intermedis Radix
Cinnamomi
Bejolghotae Cortex

12 กรัม

Excoecariae
Agallochae Lignum
หรือ Euphorbiae
Antiquori Lignum
Aquilaria crassna Pierre Aquilariae
ex Lecomte หรือ
Resinatum Lignum
Aquilaria malaccensis
Lam.
Artemisia annua L.
Artemisiae Annuae
Herba
Terminalia chebula
Terminaliae
Retz.
Chebulae Galla
Alyxia reinwardtii
Alyxiae Reinwardtii
Blume
Cortex
Cinnamomum loureiroi Cinnamomi
Nees
Loureirii Cortex
Cinnamomum verum J. Cinnamomi Veri
Presl
Cortex

8 กรัม

Santalum album L.
Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & L.M. Perry
Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
เกสรเพศผู้ Nelumbo nucifera
Gaertn.
ราก
Ophiopogon
intermedius D.Don
เปลือกต้น Cinnamomum
bejolghota (Buch.Ham.) Sweet
แก่นที่มี Excoecaria agallocha L.
ราลง หรือ Euphorbia
antiquorum L.

24 กรัม
12 กรัม

12 กรัม
12 กรัม

10 กรัม

8 กรัม

8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Mimusops elengi L.
หรือ Lagerstroemia
floribunda Jack

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
225 กรัม
16 ขอนดอก
แก่นที่มี
Mimusopsis Elengi
6 กรัม
ราลง
Lignum หรือ
Lagerstroemiae
Floribundae Lignum
17 บุนนาค
ดอก
Mesua ferrea L.
Mesuae Ferreae
6 กรัม
Flos
18 พิกุล
ดอก
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
6 กรัม
Flos
19 พิมเสน
Borneol
Borneolum
6 กรัม
20 สารภี
ดอก
Mammea siamensis T. Mammeae
6 กรัม
Anderson
Siamensis Flos
21 มวกแดง
เถา
Urceola rosea (Hook. & Urceolae Roseae
5 กรัม
Arn.) D.J. Middleton
Caulis
22 จันทน์แดง
แก่น
Pterocarpus santalinus L. Santali Rubri
4 กรัม
หรือ ลักจั่น
(จันทน์แดง) f. หรือ Dracaena
Lignum
หรือ
cochinchinensis (Lour.) หรือ Dracaenae
แก่นที่มีรา S. C. Chen
Cochinchinensis
ลง (ลักจั่น)
Lignum
23 น้าประสานทอง
sodium borate
Natrii Borate
4 กรัม*
สะตุ
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
เภสัชตารับโรงพยาบาลวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุน้าประสานทอง : นาน้าประสานทองมาบดให้ละเอียด แล้วโรยลงในกระทะตั้งไฟจนน้าประสาน
ทองฟูเป็นแผ่นขาว ลักษณะคล้ายแผ่นข้าวเกรียบ จึงยกลงจากไฟ ทิ้งให้แห้ง
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นน้าประสานทองและพิมเสน) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งน้าประสานทองและพิมเสน ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามา
รวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
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5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 3 - 5 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน
วันละ 3 ครั้ง
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ร่วมกับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

21. ยาแก้อยู่ไฟไม่ได้
1. ชื่อยา ยาแก้อยู่ไฟไม่ได้ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 กระเทียม
หัว Allium sativum L.
2 เกลือ
Sodium chloride

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Allii Sativi Bulbus
Natrii Chloridum

น้าหนักยา
70 กรัม
10 กรัม
10 กรัม*
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ตัวยา

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ผลแก่ Piper nigrum L.
เหง้า Zingiber montanum
(J. Konig) Link ex A. Dietr.
เมล็ด Brassica nigra (L.) K.Koch

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
70 กรัม
3 พริกไทย
Piperis Nigri Fructus 10 กรัม
4 ไพล
Zingiberis Montani
10 กรัม
Rhizoma
5 เมล็ดพรรณ
Brassicae Nigrae
10 กรัม
ผักกาด
Semen
6 ว่านน้า
เหง้า Acorus calamus L.
Acori Calami
10 กรัม
Rhizoma
7 หอมแดง
หัว Eleutherine bulbosa
Eleutherinae
10 กรัม
(Mill.) Urb.
Bulbosae Bulbus
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตารายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตารับยาแผนไทยแห่งชาติ
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การเตรียมเกลือ : นาเกลือมาบดให้ละเอียด แล้วเทใส่หม้อดิน ปิดฝาไว้ เมื่อเกลือสุกและแห้งดีแล้ว
ยกลงจากเตา ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้น เกลือ) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งเกลือ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงขวด ขวดละ 30 กรัม
6. สรรพคุณ
ขับน้าคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 ช้อนชา ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน
และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
9. คาเตือน
ไม่มี
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ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม ขวดละ 30 กรัม
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

22. ยานนทเสน

1. ชื่อยา ยานนทเสน ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1
2

ฝาง
จันทน์ขาว

3

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

4

จันทนา

5

ชะเอมเทศ

6

กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
แก่น
Caesalpinia sappan L.
Sappan Lignum
แก่น
Santalum album L. หรือ Santali Albi
Diospyros decandra Lour. Lignum หรือ
Diospyrotis
Decandrae
Lignum
แก่น
Pterocarpus santalinus
Santali Rubri
(จันทน์ L. f. หรือ
Lignum
แดง)
Dracaena cochinchinensis หรือ
หรือ
(Lour.) S. C. Chen
Dracaenae
แก่นที่มีรา
Cochinchinensis
ลง (ลักจั่น)
Lignum
แก่น
Tarenna hoaensis Pit.
Tarennae
Hoaensis Lignum
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
เหง้า
Glabrae Radix et
Rhizoma
แก่นที่มี Aquilaria crassna Pierre
Aquilariae
ราลง
ex Lecomte หรือ
Resinatum
Aquilaria malaccensis
Lignum
Lam.

น้าหนักยา
105 กรัม
52.5 กรัม
7.5 กรัม

7.5 กรัม

7.5 กรัม
7.5 กรัม
3.75 กรัม

- 52 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

7

คาไทย

ดอก

8

ชะลูด

9

แฝกหอม

ราก

10

มะกรูด

ราก

11

มะตูม

ราก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Bixa orellana L.

เปลือกเถา Alyxia reinwardtii Blume
Ophiopogon intermedius
D.Don
Citrus hystrix DC.
Aegle marmelos (L.)
Correa

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Bixae Orellanae
Flos
Alyxiae
Reinwardtii
Cortex
Ophiopogonis
Intermedis Radix
Citri Hystricis
Radix
Aegles
Marmelotis Radix

น้าหนักยา
105 กรัม
3.75 กรัม
3.75 กรัม
3.75 กรัม
3.75 กรัม
3.75 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตารายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตารับยาแผนไทยแห่งชาติ
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บารุงโลหิต
7. ขนาดและวิธีใช้
ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) กิน ครั้งละ 1 ซอง วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงหลังคลอดบุตร เนื่องจากยามีฤทธิ์เย็น
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
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ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

23. ยากาลังราชสีห์ สูตร 2
1. ชื่อยา ยากาลังราชสีห์ สูตร 2 ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

คาไทย

ดอก

2

กฤษณา

แก่นที่มี
ราลง

3

กระลาพัก

แก่นที่มี
ราลง

4

กระดังงา

ดอก

5

กาลังวัวเถลิง

แก่น

6

โกฐก้านพร้าว

รากและ
เหง้า

7

โกฐเชียง

รากแขนง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Bixa orellana L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Bixae Orellanae
Flos
Aquilariae
Resinatum Lignum

น้าหนักยา
825 กรัม
300 กรัม

Excoecariae
Agallochae Lignum
หรือ Euphorbiae
Antiquori Lignum
Cananga odorata (Lam.) Canangae
Hook. f. et Thomson
Odoratae Flos
Anaxagorea luzonensis A. Anaxagoreae
Gray.
Luzonensis Lignum
Neopicrorhiza
Neopicrorhizae
scrophulariiflora
Scrophulariiflorae
(Pennell) Hong
Radix et Rhizoma
Angelica sinensis (Oliv.)
Angelicae Sinensis
Diels
Radix Lateralis

15 กรัม

Aquilaria crassna Pierre
ex Lecomte หรือ
Aquilaria malaccensis
Lam.
Excoecaria agallocha L.
หรือ Euphorbia
antiquorum L.

15 กรัม

15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

8

โกฐหัวบัว

เหง้า

9

โกฐพุงปลา

ปุ่มหูด

10

โกฐสอเทศ

ราก

11

ขอนดอก

แก่นที่มี
ราลง

12

ขิง

เหง้า

13

จาปา

ดอก

14

ดีปลี

ช่อผล

15

เถาวัลย์เปรียง

เถา

16

เทียนขาว

ผล

17

ผล

18

เทียน
ข้าวเปลือก
เทียนดา

เมล็ด

19

เทียนแดง

เมล็ด

20

ผล

21

เทียน
เยาวพาณี
บัวขม

ดอก

22

บัวขาว

ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
825 กรัม
Ligusticum sinense Oliv. Chuanxiong
15 กรัม
cv. Chuanxiong
Rhizoma
Terminalia chebula Retz. Terminaliae
15 กรัม
Chebulae Galla
Iris germanica L. หรือ
Iridis Radix
15 กรัม
Iris pallida Lam.
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi 15 กรัม
หรือ
Lignum หรือ
Lagerstroemia floribunda Lagerstroemiae
Jack
Floribundae Lignum
Zingiber officinale Roscoe Zingiberis Officinalis 15 กรัม
Rhizoma
Magnolia champaca (L.) Magnoliae
15 กรัม
Baill. ex Pierre
Champacae Flos
Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
15 กรัม
Fructus
Solori scandens (Roxb.) Solorii Scandenidis 15 กรัม
Sirich. & Adema
Caulis
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini
15 กรัม
Fructus
Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculi Dulcis
15 กรัม
Fructus
Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
15 กรัม
Semen
Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi
15 กรัม
Semen
Trachyspermum ammi
Trachyspermi
15 กรัม
(L.) Sprague
Ammi Fructus
Nymphaea pubescens
Nymphaeae
15 กรัม
Willd.
Pubescencis Flos
Nymphaea ampla
Nymphaeae Flos
15 กรัม
(Salisb.) DC.
Alba
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

23

บัวแดง

ดอก

24

บัวเผื่อน

ดอก

25

บัวหลวง

เกสร
เพศผู้
ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Nymphaea lotus L.
Nymphaea nouchali
Burm.f.
Nelumbo nucifera
Gaertn.
Mesua ferrea L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Nymphaeae Loti
Flos
Buaphuen Flos

Nelumbinis
Stamen
26 บุนนาค
Mesuae Ferreae
Flos
27 ฝางเสน
แก่น
Caesalpinia sappan L.
Sappan Lignum
28 พริกไทย
ผลแก่ Piper nigrum L.
Piperis Nigri
Fructus
29 มวกขาว
เถา
Parameria laevigata
Parameriae
(Juss.) Moldenke
Laevigatae Caulis
30 มวกแดง
เถา
Urceola rosea (Hook. & Urceolae Roseae
Arn.) D.J. Middleton
Caulis
31 ย่านาง
ราก
Tiliacora triandra
Tiliacorae
(Colebr.) Diels.
Triandrae Radix
32 สมุลแว้ง
เปลือกต้น Cinnamomum bejolghota Cinnamomi
(Buch.-Ham.) Sweet
Bejolghotae Cortex
33 บัวสัตตบงกช
ดอก
Nelumbo nucifera
Nelumbinis Flos
Gaertn.
34 อบเชย
เปลือกต้น Cinnamomum iners
Cinnamomi Cortex
Reinw. ex Blume หรือ
Cinnamomum verum J.
Presl
35 กานพลู
ดอกตูมก่อน Syzygium aromaticum
Caryophylli Flos
บาน
(L.) Merr. & L.M. Perry
36 การบูร
Camphor
Camphora
37 ดอกจันทน์
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis
เมล็ด
38 ลูกจันทน์
เมล็ด
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 126

น้าหนักยา
825 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม
15 กรัม

7.5 กรัม
7.5 กรัม
7.5 กรัม
7.5 กรัม
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ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด (ยกเว้นการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยาแล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บารุงโลหิต บารุงร่างกาย
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 3 - 4 ซอง วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
กระสายยาที่ใช้
ถ้าจะใช้เพื่อบารุงร่างกาย น้าตาลกรวด ผสมพิมเสน เล็กน้อย
ถ้าจะใช้บารุงโลหิต ละลายน้าผึ้งผสมพิมเสน เล็กน้อย
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
สูตรตารับนี้เดิมมีตัวยา “เลือดแรด” ซึ่งเป็นสัตว์วัตถุ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตารับ เนื่องจากแรดเป็นสัตว์
ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
ใกล้สูญพันธ์ (CITES)
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24. ยาแก้ตานซาง
1. ชื่อยา ยาแก้ตานซาง ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1
2

กระเทียม
กะทือ

หัว
เหง้า

3
4

ขมิ้นอ้อย
ขอบชะนางขาว

เหง้า
ใบ

5

ขอบชะนางแดง

ใบ

6

ขิงแห้ง

เหง้า

7

ขี้กาแดง

ใบ

8

ชุมเห็ด

ใบ

9

ตานหม่อน

ใบ

10

น้าเต้า

ใบ

11
12

พริกไทย
ไพล

ผลแก่
เหง้า

13

ระงับ

ใบ

14

หอมแดง

หัว

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Allium sativum L.
Zingiber zerumbet (L.)
Roscoe ex Sm.
Curcuma sp. “Khamin Oi”
Pouzolzia zeylanica (L.)
Benn.
Gonostegia pentandra
(Roxb.) Miq.
Zingiber officinale
Roscoe
Trichosanthes
tricuspidata Lour.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
140 กรัม
Allii Sativi Bulbus
10 กรัม
Zingiberis
10 กรัม
Zerumbeti Rhizoma
Khamin Oi Rhizoma 10 กรัม
Pouzolziae
10 กรัม
Zeylanicae Folium
Gonostegiae
10 กรัม
Pentandrae Folium
Zingiberis Officinalis 10 กรัม
Rhizoma Preparata
Trichosanthis
10 กรัม
Tricuspidatae
Folium
Senna tora (L.) Roxb.
Sennae Torae
10 กรัม
Folium
Tarlmounia elliptica (DC.) Tarlmouniae
10 กรัม
H. Rob., S. C. Keeley,
Ellipticum Folium
Skvaria & R. Chan
Lagenaria siceraria
Lagenariae
10 กรัม
(Molina) Standl.
Sicerariae Folium
Piper nigrum L.
Piperis Nigri Fructus 10 กรัม
Zingiber montanum
Zingiberis Montani
10 กรัม
(J. Konig) Link ex A. Dietr. Rhizoma
Breynia glauca Craib
Breyniae Glaucae
10 กรัม
Folium
Eleutherine bulbosa
Eleutherinae
10 กรัม
(Mill.) Urb.
Bulbosae Bulbus

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 1
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
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1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชื้นได้ ซองละ 100 มิลลิกรัม หรือ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้อาการท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด อันเนื่องจากซางฝ้าย และตานซาง
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 เด็ก
1) ขนาดบรรจุซองละ 100 มิลลิกรัม
แรกเกิด-6 เดือน กินครั้งละ 1 ซอง
อายุ 1-3 ปี กินครั้งละ 3 ซอง
2) ขนาดบรรจุซองละ 200 มิลลิกรัม
อายุ 6 เดือน-1 ปี กินครั้งละ 1 ซอง
อายุ 3-6 ปี กินครั้งละ 2 ซอง
วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
10.1 ห้ามใช้ในเด็กที่มีไข้
10.2 หากใช้ยาเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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25. ยาสตรีหลังคลอด
1. ชื่อยา ยาสตรีหลังคลอด ชนิดยาต้ม
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Salacia chinensis L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
130 กรัม
กาแพงเจ็ดชั้น
ลาต้น
Salaciae Chinensis
10 กรัม
Caulis
แกแล
แก่น Maclura cochinchinensis Maclurae
10 กรัม
(Lour.) Corner
Cochinchinensis
Cortex
โกฐเชียง
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.) Angelicae Sinensis
10 กรัม
Diels
Radix Lateralis
ขนุน
แก่น Artocarpus
Artocarpi
10 กรัม
heterophyllus Lam.
Heterophylli Lignum
เจตมูลเพลิงแดง
ราก Plumbago indica L.
Plumbagonis
10 กรัม
Indicae Radix
ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
10 กรัม
Fructus
ฝางเสน
แก่น Caesalpinia sappan L. Sappan Lignum
10 กรัม
ว่านชักมดลูก
เหง้า Curcuma comosa Roxb.
Curcumae Comosae 10 กรัม
Rhizoma
สะค้าน
เถา Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
10 กรัม
Hand.-Mazz.
Caulis
คาฝอย
ดอก Carthamus tinctorius L. Carthami Flos
5 กรัม
ช้าพลู
ราก Piper sarmentosum
Piperis Sarmentosi
5 กรัม
Roxb.
Radix
บัวหลวง
เกสรเพศ Nelumbo nucifera
Nelumbinis Stamen
5 กรัม
ผู้
Gaertn.
บุนนาค
ดอก Mesua ferrea L.
Mesuae Ferreae Flos
5 กรัม
พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
5 กรัม
ผลสุก
พิกุล
ดอก Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
5 กรัม
Flos
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

16

มะลิ

ดอก

17

สารภี

ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Jasminum sambac (L.)
Aiton
Mammea siamensis T.
Anderson

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Jasmini Sambaci
Flos
Mammeae
Siamensis Flos

น้าหนักยา
130 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
เภสัชตารับโรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลง
3) อบสมุนไพรทุกชนิดที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
4) ชั่งน้าหนักสมุนไพรทุกชนิดตามสูตรยา
5) นาตัวยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่าเสมอกัน
6) บรรจุสมุนไพรทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนาไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
6. สรรพคุณ
ขับน้าคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 วิธีการเตรียมยาต้ม
1) นาถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2) เติมน้าพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้า และให้น้าท่วมหลังมือ) นาไปตั้งบนเตา
ต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก 10-15 นาที แล้วยกลงจากเตา
7.2 วิธีกิน
รินเอาน้าดื่มครั้งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น กินติดต่อกัน 1
สัปดาห์ หรือจนกว่าน้าคาวปลาจะหมด แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่
ยา 1 ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ 5-7 วัน โดยเติมน้า แล้วนามาต้มกินทุกวัน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ หญิงผ่าคลอด และหญิงที่มีเลือดออกมากผิดปกติหลังคลอด
9. คาเตือน
ไม่มี

- 61 10. ข้อควรระวัง
10.1 ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelet)
10.2 ควรระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในซองพลาสติก ซองละ 10, 20 และ 30 ถุงผ้าขาวบาง
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
15.1 แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด
15.2 ตามประกาศฯ บัญชียาหลักแห่งชาติ ตารับยาสตรีหลังคลอดมีสรรพคุณบารุงเลือด แต่เนื่องจาก
ช่องทางการจาหน่ ายของตารับ ยานี้ เป็นการจาหน่ายโดยทั่วไป จึงจะต้องเลื อกสรรพคุณไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เมื่อพิจารณาสูตรตารับยาแล้ว พบว่าตัวยาส่วนใหญ่ในสูตรยาเป็นตารับยาสาหรับสตรีห ลัง
คลอดบุตร จึงเลือกตัดสรรพคุณบารุงเลือดออก (ในกรณีที่ตารับยาสั่งจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แ ผน
ไทยสามารถใช้ได้ทั้งสรรพคุณ ขับน้าคาวปลา บารุงเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่)

26. ยาบารุงเลือด สูตร 2
1. ชื่อยา ยาบารุงเลือด สูตร 2 ชนิดยาต้ม
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 ขนุน
แก่น Artocarpus
heterophyllus Lam.
2
3

คาไทย
เทียนต้น

ดอก
ทั้งต้น

Bixa orellana L.
Impatiens balsamina L.

4

บัวหลวง

ดอก

5
6

บุนนาค
ประดู่

ดอก
แก่น

Nelumbo nucifera
Gaertn.
Mesua ferrea L.
Pterocarpus
macrocarpus Kurz

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Artocarpi
Heterophylli
Lignum
Bixae Orellanae Flos
Impatiens Balsaminae
Omnis V
Nelumbinis Flos

น้าหนักยา
270 กรัม
30 กรัม

Mesuae Ferreae Flos
Pterocarpi
Macrocarpi Lignum

30 กรัม
30 กรัม

30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

7
8

ฝาง
พิกุล

แก่น
ดอก

9

มะลิ

ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Caesalpinia sappan L.
Mimusops elengi L.
Jasminum sambac (L.)
Aiton

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Sappan Lignum
Mimusopsis Elengi
Flos
Jasmini Sambaci
Flos

น้าหนักยา
270 กรัม
30 กรัม
30 กรัม
30 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตารายาเกร็ด ที่ประกาศเป็นตารับยาแผนไทยแห่งชาติ
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลง
3) อบสมุนไพรทุกชนิดที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
4) ชั่งน้าหนักสมุนไพรทุกชนิดตามสูตรยา
5) นาตัวยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่าเสมอกัน
6) บรรจุสมุนไพรทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนาไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
6. สรรพคุณ
บารุงโลหิต
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 วิธีการเตรียมยาต้ม
1) นาถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2) เติมน้าพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้า และให้น้าท่วมหลังมือ) นาไปตั้งบนเตา
ต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก 10-15 นาที แล้วยกลงจากเตา
7.2 วิธีกิน
รินเอาน้าดื่มครั้งละ 100-200 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า และเย็น โดยควรดื่มขณะยังอุ่นอยู่
ยา 1 ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ 5-7 วัน โดยเติมน้า แล้วนามาต้มทุกวัน
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
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ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในซองพลาสติก ซองละ 10, 20 และ 30 ถุงผ้าขาวบาง
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

27. ยากาลังราชสีห์ สูตร 1
1. ชื่อยา ยากาลังราชสีห์ สูตร 1 ชนิดยาต้ม
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 ฝางเสน
แก่น Caesalpinia sappan L.
2 กระดังงา
ดอก Cananga odorata (Lam.)
Hook. f. et Thomson
3 กระลาพัก
แก่นที่มี Excoecaria agallocha L.
ราลง หรือ Euphorbia
antiquorum L.
4

กฤษณา

แก่นที่มี
ราลง

5

ขอนดอก

แก่นที่มี
ราลง

6

ขิงแห้ง

เหง้า

7
8

คาไทย
จันทน์ขาว

ดอก
แก่น

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Sappan Lignum
Canangae Odoratae
Flos
Excoecariae
Agallochae Lignum
หรือ Euphorbiae
Antiquori Lignum
Aquilaria crassna Pierre Aquilariae
ex Lecomte หรือ
Resinatum Lignum
Aquilaria malaccensis
Lam.
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
หรือ Lagerstroemia
Lignum หรือ
floribunda Jack
Lagerstroemiae
Floribundae Lignum
Zingiber officinale
Zingiberis Officinalis
Roscoe
Rhizoma Preparata
Bixa orellana L.
Bixae Orellanae Flos
Santalum album L. หรือ Santali Albi Lignum
Diospyros decandra
หรือ Diospyrotis
Lour.
Decandrae Lignum

น้าหนักยา
468 กรัม
36 กรัม
16 กรัม
16 กรัม

16 กรัม

16 กรัม

16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
แก่น Pterocarpus santalinus L. f.
(จันทน์ หรือ Dracaena
แดง) หรือ cochinchinensis (Lour.)
แก่นที่มีรา S. C. Chen
ลง (ลักจั่น)
ดอก Magnolia champaca (L.)
Baill. ex Pierre
ราก
Plumbago indica L.

9

จันทน์แดง
หรือ ลักจัน่

10

จาปา

11

เจตมูลเพลิง

12

ช้าพลู

ราก

13

ชะลูด

เปลือกเถา

14

ชะเอมเทศ

รากและ
เหง้า

15

ดีปลี

16

บัวหลวง

เกสรเพศผู้

17

บุนนาค

ดอก

18

พิกุล

ดอก

19

มะลิ

ดอก

20

สะค้าน

เถา

21

สารภี

ดอก

22

อบเชยเทศ

เปลือกต้น

23

โกฐเขมา

เหง้า

24

โกฐจุฬาลัมพา

ช่อผล

ส่วนเหนือ
ดิน

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Rubri
Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Magnoliae
Champacae Flos
Plumbagonis
Indicae Radix
Piper sarmentosum Roxb. Piperis Sarmentosi
Radix
Alyxia reinwardtii Blume Alyxiae Reinwardtii
Cortex
Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
Glabrae Radix et
Rhizoma
Piper retrofractum Vahl
Piperis Retrofracti
Fructus
Nelumbo nucifera
Nelumbinis Stamen
Gaertn.
Mesua ferrea L.
Mesuae Ferreae
Flos
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
Flos
Jasminum sambac (L.) Jasmini Sambaci
Aiton
Flos
Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
Hand.-Mazz.
Caulis
Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos
Cinnamomum verum J. Cinnamomi Veri
Presl
Cortex
Atractylodes lancea
Atractylodis
(Thunb.) DC.
Lanceae Rhizoma
Artemisia annua L.
Artemisiae Annuae
Herba

น้าหนักยา
468 กรัม
16 กรัม

16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
16 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
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ตัวยา

25

โกฐเชียง

26

โกฐสอ

27

โกฐหัวบัว

28
29
30

เทียนขาว
เทียน
ข้าวเปลือก
เทียนดา

31
32

เทียนแดง
เทียนตาตั๊กแตน

33

กระวาน

34

กานพลู

35

ดอกจันทน์

36

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
เหง้า Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
ผล
Cuminum cyminum L.
ผล
Foeniculum vulgare Mill.
เมล็ด

Nigella sativa L.

เมล็ด
ผล

Lepidium sativum L.
Anethum graveolens L.

ผล

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Angelicae
Dahuricae Radix

น้าหนักยา
468 กรัม
8 กรัม

Chuanxiong
Rhizoma
Cumini Cymini Fructus
Foeniculi Dulcis
Fructus
Nigellae Sativae
Semen
Lepidii Sativi Semen
Anethi Graveolens
Fructus
Wurfbainiae Verae
Fructus (Amomi
Krervanh Fructus)

8 กรัม

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
ดอกตูม Syzygium aromaticum Caryophylli Flos
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis
เมล็ด
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen

ลูกจันทน์
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ศิลาจารึกตารายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรทุกชนิด มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) ย่อยขนาดของสมุนไพรให้เล็กลง

8 กรัม

8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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4) ชั่งน้าหนักสมุนไพรทุกชนิดตามสูตรยา
5) นาตัวยาทั้งหมดมาผสมรวมกัน และบดหยาบให้ชิ้นส่วนสมุนไพรมีขนาดสม่าเสมอกัน
6) บรรจุสมุนไพรทั้งหมดที่บดแล้วในถุงผ้าขาวบาง จากนั้นนาไปบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
6. สรรพคุณ
บารุงโลหิต
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 วิธีการเตรียมยาต้ม
1) นาถุงผ้าขาวบางที่บรรจุสมุนไพรใส่ในหม้อต้ม
2) เติมน้าพอท่วม (โดยใช้มือกดบนยาเบา ๆ ให้ตัวยาจมอยู่ใต้น้า และให้น้าท่วมหลังมือ) นาไปตั้งบนเตา
ต้มจนเดือด แล้วหรี่ไฟลง ต้มต่ออีก 10-15 นาที แล้วยกลงจากเตา
7.2 วิธีกิน
รินเอาน้าดื่มครั้งละ 100-200 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้าและเย็น โดยควรดื่มขณะยายังอุ่น
อยู่ ยา 1 ห่อ ใช้ติดต่อกันได้ประมาณ 7 วัน โดยเติมน้า แล้วนามาต้มทุกวัน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีไข้ และหญิงตั้งครรภ์
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในซองพลาสติก ซองละ 10, 20 และ 30 ถุงผ้าขาวบาง
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ในสูตรตารับนี้เดิมมีตัวยา “เลือดแรด” ซึ่งเป็นสัตว์วัตถุ แต่ได้ตัดออกจากสูตรตารับ เนื่องจากแรดเป็น
สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ที่อยู่ใน “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
ใกล้สูญพันธ์ (CITES)”

28. ยาธาตุบรรจบ
1. ชื่อยา ยาธาตุบรรจบ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
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ลาดับ
ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Terminalia chebula
Retz.
Neopicrorhiza
scrophulariiflora
(Pennell) Hong
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
Terminalia chebula
Retz.
Angelica dahurica (Hoffm.)
Benth. & Hook.f. ex Franch.
& Sav. var. dahurica
Zingiber officinale
Roscoe
Myristica fragrans Houtt.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Terminaliae Chebulae
Pericarpium
Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

Piper retrofractum Vahl

1

สมอไทย

เนื้อผล

2

โกฐก้านพร้าว

รากและ
เหง้า

3

กระวาน

ผล

4

กานพลู

5
6

การบูร
โกฐเขมา

ดอกตูม
ก่อนบาน
เหง้า

7

โกฐเชียง

รากแขนง

8

โกฐพุงปลา

9

โกฐสอ

ราก

10

ขิง

เหง้า

11

ดอกจันทน์

12

ดีปลี

เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ช่อผล

13
14

เทียนขาว
เทียนดา

ผล
เมล็ด

Cuminum cyminum L.
Nigella sativa L.

15

เทียนแดง

เมล็ด

16

เทียนเยาวพาณี

ปุ่มหูด

ผล

น้าหนักยา
104 กรัม
16 กรัม
8 กรัม
4 กรัม

Caryophylli Flos

4 กรัม

Camphora
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

4 กรัม
4 กรัม

Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Myristicae Macis

4 กรัม

4 กรัม

Lepidium sativum L.

Piperis Retrofracti
Fructus
Cumini Cymini Fructus
Nigellae Sativae
Semen
Lepidii Sativi Semen

Trachyspermum ammi
(L.) Sprague

Trachyspermi Ammi
Fructus

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

17

เทียนสัตตบุษย์

ผล

18

เปราะหอม

เหง้า

19

พิมเสนต้น

ใบ

20
21

ลูกจันทน์
ลูกผักชีลา

เมล็ด
ผล

22

สมุลแว้ง

เปลือก
ต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Pimpinella anisum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Pimpinellae Anisi
Fructus
Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Pogostemon cablin
Pogostemonis
(Blanco) Benth.
Cabinis Folium
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
Fructus
Cinnamomum
Cinnamomi
bejolghota (Buch.-Ham.) Bejolghotae Cortex
Sweet

น้าหนักยา
104 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม หรือ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุซองละ 1 กรัม
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยาหรือ น้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อน
อาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ
7.2 ขนาดบรรจุซองละ 500 มิลลิกรัม
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยาหรือน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ
3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ
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กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุบชงน้าร้อนหรือใช้ใบกะเพรา ต้มเป็นน้ากระสายยา
กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมี
เลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้าปูน
ใสเป็นน้ากระสายยา
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารับยาที่มีชื่อยาว่า “ยาธาตุบรรจบ” พบปรากฏในหลายตาราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่
ใช้แตกต่างกัน เช่น ตาราอายุรเวทศึกษาของขุนนิทเทสสุขกิจ ตาราของหมอทัพพ์ ตันสุภาพ ตาราแพทย์
ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตาราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

29. ยาธาตุบรรจบ
1. ชื่อยา ยาธาตุบรรจบ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

สมอไทย

2

โกฐก้านพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เนื้อผล Terminalia chebula
Retz.
รากและ Neopicrorhiza

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Terminaliae
Chebulae Pericarpium
Neopicrorhizae

น้าหนักยา
104 กรัม
16 กรัม
8 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เหง้า scrophulariiflora
(Pennell) Hong
ผล
Wurfbainia vera (Blackw.)
Skornick. & A.D.Poulsen
(Amomum krervanh
Pierre ex Gagnep)
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ราก Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans Houtt.
เมล็ด
ช่อผล Piper retrofractum Vahl

3

กระวาน

4

กานพลู

5
6

การบูร
โกฐเขมา

7

โกฐเชียง

8

โกฐพุงปลา

9

โกฐสอ

10

ขิง

11

ดอกจันทน์

12

ดีปลี

13
14

เทียนขาว
เทียนดา

ผล
เมล็ด

Cuminum cyminum L.
Nigella sativa L.

15

เทียนแดง

เมล็ด

Lepidium sativum L.

16

เทียนเยาวพาณี

ผล

17

เทียนสัตตบุษย์

ผล

Trachyspermum ammi
(L.) Sprague
Pimpinella anisum L.

18

เปราะหอม

เหง้า

Kaempferia galanga L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)
Caryophylli Flos

น้าหนักยา
104 กรัม

Camphora
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

4 กรัม
4 กรัม

Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Myristicae Macis

4 กรัม

Piperis Retrofracti
Fructus
Cumini Cymini Fructus
Nigellae Sativae
Semen
Lepidii Sativi Semen

4 กรัม

Trachyspermi Ammi
Fructus
Pimpinellae Anisi
Fructus
Kaempferiae
Galangae Rhizoma

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

19

พิมเสนต้น

ใบ

20
21

ลูกจันทน์
ลูกผักชีลา

เมล็ด
ผล

22

สมุลแว้ง

เปลือก
ต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.
Myristica fragrans Houtt.
Coriandrum sativum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Pogostemonis
Cabinis Folium
Myristicae Semen
Coriandri Sativi
Fructus
Cinnamomum
Cinnamomi
bejolghota (Buch.-Ham.) Bejolghotae Cortex
Sweet

น้าหนักยา
104 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบรู ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม หรือ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ
เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุแคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ
7.2 ขนาดบรรจุแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี

- 72 10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารับยาที่มีชื่อยาว่า “ยาธาตุบรรจบ” พบปรากฏในหลายตาราแผนโบราณ แต่มีสูตรยาและสรรพคุณที่
ใช้แตกต่างกัน เช่น ตาราอายุรเวทศึกษาของขุนนิทเทสสุขกิจ ตาราของหมอทัพพ์ ตันสุภาพ ตาราแพทย์
ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ ตาราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช

30. ยาหอมนวโกฐ
1. ชื่อยา ยาหอมนวโกฐ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระดอม

2

กระลาพัก

3

กระวาน

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ผล* Gymnopetalum
chinense (Lour.) Merr.
แก่น Excoecaria agallocha
ที่มีราลง L.
หรือ
Euphorbia antiquorum
L.
ผล
Wurfbainia vera (Blackw.)
Skornick. & A.D. Poulsen
(Amomum krervanh
Pierre ex Gagnep)

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Gymnopetali
Fructus
Excoecariae
Agallochae Lignum
หรือ
Euphorbiae
Antiquori Lignum
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

น้าหนักยา
212 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

4

กฤษณา

แก่น
ที่มีราลง

5

กานพลู

6

โกฐกระดูก

ดอกตูม
ก่อนบาน
ราก

7

โกฐก้านพร้าว

8

โกฐเขมา

9

โกฐจุฬาลัมพา

10

โกฐชฎามังสี

11

โกฐเชียง

12

โกฐพุงปลา

13

โกฐสอ

ราก

14

โกฐหัวบัว

เหง้า

15

ขอนดอก

แก่น
ที่มีราลง

16

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

แก่น
(จันทน์แดง)
หรือ
แก่นที่มี
ราลง
(ลักจั่น)

รากและ
เหง้า
เหง้า
ส่วนเหนือ
ดิน
รากและ
เหง้า
รากแขนง
ปุ่มหูด

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Aquilaria crassna
Pierre ex Lecomte หรือ
Aquilaria malaccensis
Lam.
Syzygium aromaticum
(L.) Merr. & L.M. Perry
Aucklandia lappa
Decne
Neopicrorhiza
scrophulariiflora
(Pennell) Hong
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Artemisia annua L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Aquilariae
Resinatum Lignum
Caryophylli Flos

Aucklandiae Lappae
Radix
Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba
Nardostachys
Nardostachyos
jatamansi (D.Don) DC Radix et Rhizoma
Angelica sinensis (Oliv.) Angelicae Sinensis
Diels
Radix Lateralis
Terminalia chebula
Terminaliae
Retz.
Chebulae Galla
Angelica dahurica
Angelicae Dahuricae
(Hoffm.) Benth. &
Radix
Hook.f. ex Franch. &
Sav. var. dahurica
Ligusticum sinense
Chuanxiong
Oliv. cv. Chuanxiong
Rhizoma
Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
หรือ
Lignum
Lagerstroemia
หรือ
floribunda Jack
Lagerstroemiae
Floribundae Lignum
Pterocarpus santalinus Santali Rubri Lignum
L. f.
หรือ
หรือ
Dracaenae
Dracaena
Cochinchinensis
cochinchinensis (Lour.) Lignum
S. C. Chen

น้าหนักยา
212 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
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ตัวยา

17
18

จันทน์เทศ
ชะลูด

19

ชะเอมเทศ

20

ดอกจันทน์

21

เทียนเกล็ดหอย

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ส่วนที่ใช้

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
แก่น Santalum album L.
เปลือก Alyxia reinwardtii
เถา
Blume
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
เหง้า
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans
เมล็ด Houtt.
เมล็ด Plantago ovata Forssk.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Albi Lignum
Alyxiae Reinwardtii
Cortex
Glycyrrhizae Glabrae
Radix et Rhizoma
Myristicae Macis

Plantaginis Ovatae
Semen
เทียนขาว
ผล
Cuminum cyminum L. Cumini Cymini Fructus
เทียน
ผล
Foeniculum vulgare Mill. Foeniculi Dulcis
ข้าวเปลือก
Fructus
เทียนดา
เมล็ด Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
Semen
เทียนแดง
เมล็ด Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi Semen
เทียนตากบ
ผล
Carum carvi L.
Cari Carvi Fructus
เทียนตาตั๊กแตน
ผล
Anethum graveolens L. Anethi Graveolens
Fructus
เทียนเยาวพาณี
ผล
Trachyspermum ammi Trachyspermi Ammi
(L.) Sprague
Fructus
เทียนสัตตบุษย์
ผล
Pimpinella anisum L. Pimpinellae Anisi
Fructus
บอระเพ็ด
เถา
Tinospora crispa L.
Tinosporae Crispae
Hook. f. & Thomson
Caulis
บัวหลวง
เกสรเพศ Nelumbo nucifera
Nelumbinis Stamen
ผู้
Gaertn.
บุนนาค
ดอก Mesua ferrea L.
Mesuae Ferreae Flos
เปราะหอม
เหง้า Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
แฝกหอม
ราก Ophiopogon
Ophiopogonis
intermedius D.Don
Intermedis Radix
พิกุล
ดอก Mimusops elengi L.
Mimusopsis Elengi
Flos
มะขามป้อม
เนื้อผล Phyllanthus emblica L. Phyllanthi Emblicae
Pericarpium

น้าหนักยา
212 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ส่วนที่ใช้

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Jasminum sambac (L.)
Aiton
Brucea javanica (L.)
Merr.
Myristica fragrans
Houtt.
Coriandrum sativum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Jasmini Sambaci
Flos
Bruceae Fructus

น้าหนักยา
212 กรัม
4 กรัม

Myristicae Semen

4 กรัม

Coriandri Sativi
Fructus
Pini Lateri Lignum
Terminaliae
Belliricae Pericarpium
Cinnamomi
Bejolghotae Cortex

4 กรัม

Maclurae
Cochinchinensidis
Lignum
Sophorae
Tomentosae Fructus
ดอก Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos
ทั้งต้น Digitaria ciliaris (Retz.) Digitoriae Ciliaridis
Koeler
Herba
เหง้า Cyperus rotundus L.
Cyperi Rhizoma
เปลือกต้น Cinnamomum loureiroi Cinnamomi Loureirii
Nees
Cortex
เหง้า Zingiber officinale
Zingiberis Officinalis
Roscoe
Rhizoma

4 กรัม

37

มะลิ

ดอก

38

ราชดัด

ผล

39

ลูกจันทน์

เมล็ด

40

ลูกผักชีลา

ผล

41
42

สน
สมอพิเภก

แก่น
เนื้อผล

43

สมุลแว้ง

44

สักขี

45

สารพัดพิษ

46

สารภี

47

หญ้าตีนนก

48
49

แห้วหมู
อบเชยญวน

50

ขิง

51

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

Plumbago indica L.

52

ช้าพลู

ราก

53

ดีปลี

ช่อผล

Piper sarmentosum
Roxb.
Piper retrofractum
Vahl

Pinus latteri Mason
Terminalia bellirica
(Gaertn.) Roxb.
เปลือกต้น Cinnamomum
bejolghota (Buch.Ham.) Sweet
แก่น Maclura
cochinchinensis (Lour.)
Corner
ผล
Sophora tomentosa L.

Plumbagonis
Indicae Radix
Piperis Sarmentosi
Radix
Piperis Retrofracti
Fructus

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
3 กรัม

3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
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ส่วนที่ใช้

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
212 กรัม
54 สะค้าน
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
3 กรัม
Hand.-Mazz.
Caulis
55 พิมเสน
Borneol
Borneolum
1 กรัม
* ผลกระดอมไม่ใช้ผลสุก เนื่องจากผลสุกจะมีพิษ
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นพิมเสน ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุน ไพรที่ อบแห้ งแล้ ว รวมทั้งพิ มเสน ชั่งน้าหนั กตามสู ตรยา แล้ ว นามารวมกัน จากนั้ นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมี
อาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด และอ่อนเพลีย)
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้ากระสายยาหรือน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ ทุก 3-4
ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
กระสายยาที่ใช้
- แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ ใช้น้าลูกผักชี (15 กรัม) หรือเทียน
ดา (15 กรัม) ต้มเป็นน้ากระสายยา
- แก้ลมปลายไข้ ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ 15 กรัม) และเถา
บอระเพ็ด (7 องคุลี หรือ 15 กรัม) ต้มเป็นน้ากระสายยา
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
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ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

31. ยาวิสัมพยาใหญ่
1. ชื่อยา ยาวิสัมพยาใหญ่ ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

ดีปลี

ช่อผล

2

ดอกจันทน์

3

ลูกจันทน์

เยื่อหุ้ม
เมล็ด
เมล็ด

4

ลูกผักชีลา

ผล

5

กระวาน

6

กานพลู

7

โกฐเขมา

8

โกฐ
จุฬาลัมพา

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Piper retrofractum Vahl
Myristica fragrans
Houtt.
Myristica fragrans
Houtt.
Coriandrum sativum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Piperis Retrofracti
Fructus
Myristicae Macis

น้าหนักยา
108 กรัม
54 กรัม

Myristicae Semen

8 กรัม

Coriandri Sativi
Fructus
ผล
Wurfbainia vera
Wurfbainiae Verae
(Blackw.) Skornick. &
Fructus
A.D.Poulsen (Amomum (Amomi Krervanh
krervanh Pierre ex
Fructus)
Gagnep)
ดอกตูม Syzygium aromaticum Caryophylli Flos
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
เหง้า
Atractylodes lancea
Atractylodis
(Thunb.) DC.
Lanceae Rhizoma
ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
Artemisiae Annuae
ดิน
Herba

8 กรัม

8 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
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ตัวยา

9

โกฐเชียง

10

โกฐสอ

11

โกฐหัวบัว

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
เหง้า
Zingiber officinale
Roscoe

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Angelicae
Dahuricae Radix

น้าหนักยา
108 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

Chuanxiong
2 กรัม
Rhizoma
12 ขิงแห้ง
Zingiberis
2 กรัม
Officinalis Rhizoma
Preparata
13 บอระเพ็ด
เถา
Tinospora crispa (L.)
Tinosporae Crispae
2 กรัม
Hook. f. & Thomson
Caulis
14 พญาราก
ราก
Albizia lucidior (Steud.) Albiziae Lucidioris
2 กรัม
ขาว
I.C. Nielsen
Radix
15 ว่านน้า
เหง้า
Acorus calamus L.
Acori Calami
2 กรัม
Rhizoma
16 สมอเทศ
เนื้อผล Terminalia chebula
Terminaliae
2 กรัม
Retz.
Chebulae
Pericarpium Importa
17 สมอไทย
เนื้อผล Terminalia chebula
Terminaliae
2 กรัม
Retz.
Chebulae
Pericarpium
18 สมุลแว้ง
เปลือกต้น Cinnamomum
Cinnamomi
2 กรัม
bejolghota (Buch.Bejolghotae Cortex
Ham.) Sweet
19 อบเชย
เปลือกต้น Cinnamomum iners
Cinnamomi Cortex
2 กรัม
Reinw. ex Blume
หรือ Cinnamomum
verum J. Presl
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
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ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรมาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) หรือผสมน้าผึ้ง ทุก 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจาก
ตารับนี้มีช่อผลดีปลี (ดอกดีปลี) ในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่ นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

32. ยาวิสัมพยาใหญ่
1. ชื่อยา ยาวิสัมพยาใหญ่ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
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1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Piper retrofractum Vahl

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
108 กรัม
ดีปลี
ช่อผล
Piperis Retrofracti
54 กรัม
Fructus
ดอกจันทน์
เยื่อหุ้มเมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis
8 กรัม
ลูกจันทน์
เมล็ด
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
8 กรัม
ลูกผักชีลา
ผล
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
8 กรัม
Fructus
กระวาน
ผล
Wurfbainia vera
Wurfbainiae Verae
2 กรัม
(Blackw.) Skornick. &
Fructus
A.D.Poulsen (Amomum (Amomi Krervanh
krervanh Pierre ex
Fructus)
Gagnep)
กานพลู
ดอกตูมก่อน Syzygium aromaticum Caryophylli Flos
2 กรัม
บาน
(L.) Merr. & L.M. Perry
โกฐเขมา
เหง้า
Atractylodes lancea
Atractylodis
2 กรัม
(Thunb.) DC.
Lanceae Rhizoma
โกฐจุฬาลัมพา ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
Artemisiae Annuae
2 กรัม
ดิน
Herba
โกฐเชียง
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.) Angelicae Sinensis
2 กรัม
Diels
Radix Lateralis
โกฐสอ
ราก
Angelica dahurica
Angelicae Dahuricae 2 กรัม
(Hoffm.) Benth. & Hook.f. Radix
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
โกฐหัวบัว
เหง้า
Ligusticum sinense Oliv. Chuanxiong
2 กรัม
cv. Chuanxiong
Rhizoma
ขิงแห้ง
เหง้า
Zingiber officinale
Zingiberis Officinalis
2 กรัม
Roscoe
Rhizoma Preparata
บอระเพ็ด
เถา
Tinospora crispa (L.)
Tinosporae Crispae
2 กรัม
Hook. f. & Thomson
Caulis
พญารากขาว
ราก
Albizia lucidior (Steud.) Albiziae Lucidioris
2 กรัม
I.C. Nielsen
Radix
ว่านน้า
เหง้า
Acorus calamus L.
Acori Calami
2 กรัม
Rhizoma
สมอเทศ
เนื้อผล Terminalia chebula
Terminaliae
2 กรัม
Retz.
Chebulae Pericarpium
Importa
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ตัวยา

17

สมอไทย

18

สมุลแว้ง

19

อบเชย

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เนื้อผล Terminalia chebula
Retz.
เปลือกต้น Cinnamomum
bejolghota
(Buch.-Ham.) Sweet
เปลือกต้น Cinnamomum iners
Reinw. ex Blume
หรือ Cinnamomum
verum J. Presl

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Terminaliae
Chebulae Pericarpium
Cinnamomi
Bejolghotae Cortex

น้าหนักยา
108 กรัม
2 กรัม

Cinnamomi Cortex

2 กรัม

2 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรมาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 4 แคปซูล ทุก 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10.ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
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ตารับนี้มีช่อผลดีปลี (ดอกดีปลี) ในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

33. ยามันทธาตุ
1. ชื่อยา ยามันทธาตุ ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

ขิงแห้ง

2.

เบญกานี

3.
4.

กระเทียม
กานพลู

5.
6.

การบูร
โกฐเขมา

7.

โกฐจุฬาลัมพา

8.

โกฐเชียง

9.

โกฐสอ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe
ปุ่มหูด Quercus infectoria G.
Olivier
หัว
Allium sativum L.
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
ดิน
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Zingiberis Officinalis
Rhizoma Preparata
Querci Infectoriae
Galla
Allii Sativi Bulbus
Caryophylli Flos

น้าหนักยา
93 กรัม
9 กรัม

Camphora
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Angelicae Dahuricae
Radix

3 กรัม
3 กรัม

9 กรัม
3 กรัม
3 กรัม

3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
โกฐหัวบัว
เหง้า Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong
จันทน์แดง หรือ
แก่น
Pterocarpus santalinus
ลักจั่น
(จันทน์ L. f. หรือ
แดง) หรือ Dracaena
แก่นที่มีรา cochinchinensis (Lour.)
ลง (ลักจั่น) S. C. Chen
จันทน์เทศ
แก่น
Santalum album L.
เจตมูลเพลิงแดง
ราก
Plumbago indica L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
93 กรัม
Chuanxiong
3 กรัม
Rhizoma
Santali Rubri
3 กรัม
Lignum หรือ
Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Santali Albi Lignum
3 กรัม
Plumbagonis
3 กรัม
Indicae Radix
ช้าพลู
ราก
Piper sarmentosum
Piperis Sarmentosi
3 กรัม
Roxb.
Radix
ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl Piperis Retrofracti
3 กรัม
Fructus
เทียนขาว
ผล
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini
3 กรัม
Fructus
เทียนข้าวเปลือก
ผล
Foeniculum vulgare Mill. Foeniculi Dulcis
3 กรัม
Fructus
เทียนดา
เมล็ด Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
3 กรัม
Semen
เทียนแดง
เมล็ด Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi Semen 3 กรัม
เทียนตาตั๊กแตน
ผล
Anethum graveolens L. Anethi Graveolens
3 กรัม
Fructus
พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
3 กรัม
ผลสุก
โมกมัน
เปลือกต้น Wrightia pubescens R.
Wrightiae
3 กรัม
Br.
Pubescencis Cortex
ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
3 กรัม
ลูกผักชีล้อม
ผล
Cnidium monnieri L.
Cnidii Monnieri
3 กรัม
Fructus
ลูกผักชีลา
ผล
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
3 กรัม
Fructus
สมุลแว้ง
เปลือกต้น Cinnamomum
Cinnamomi
3 กรัม
bejolghota (Buch.-Ham.) Bejolghotae Cortex
Sweet
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27.

ตัวยา
สะค้าน

ส่วนที่ใช้
เถา

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Piper wallichii (Miq.)
Hand.-Mazz.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Piperis Wallichii
Caulis

น้าหนักยา
93 กรัม
2 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นการบูร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ธาตุไม่ปกติ
7. ขนาดและวิธีใช้
ผู้ ใหญ่ กิน ครั้ งละ 2 ซอง ละลายน้ าต้ ม สุ ก (ควรใช้ ข ณะยั งอุ่ น อยู่) วัน ละ 3 ครั้ง ก่ อ นอาหาร เช้ า
กลางวัน เย็น
เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า
กลางวัน เย็น
8. ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี เนื่องจากเป็นยารสร้อน ทาให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
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ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

34. ยามันทธาตุ
1. ชื่อยา ยามันทธาตุ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

ขิงแห้ง

2.

เบญกานี

3.
4.

กระเทียม
กานพลู

5.
6.

การบูร
โกฐเขมา

7.

โกฐจุฬาลัมพา

8.

โกฐเชียง

9.

โกฐสอ

10.

โกฐหัวบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe
ปุ่มหูด Quercus infectoria G.
Olivier
หัว
Allium sativum L.
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ส่วนเหนือ Artemisia annua L.
ดิน
รากแขนง Angelica sinensis (Oliv.)
Diels
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
เหง้า Ligusticum sinense Oliv.
cv. Chuanxiong

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Zingiberis Officinalis
Rhizoma Preparata
Querci Infectoriae
Galla
Allii Sativi Bulbus
Caryophylli Flos

น้าหนักยา
93 กรัม
9 กรัม

Camphora
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Angelicae Dahuricae
Radix

3 กรัม
3 กรัม

Chuanxiong
Rhizoma

3 กรัม

9 กรัม
3 กรัม
3 กรัม

3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
จันทน์แดง หรือ
แก่น
Pterocarpus santalinus
ลักจั่น
(จันทน์ L. f. หรือ
แดง) หรือ Dracaena
แก่นที่มีรา cochinchinensis (Lour.)
ลง (ลักจั่น) S. C. Chen
จันทน์เทศ
แก่น
Santalum album L.
เจตมูลเพลิงแดง
ราก
Plumbago indica L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
93 กรัม
Santali Rubri
3 กรัม
Lignum หรือ
Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Santali Albi Lignum
3 กรัม
Plumbagonis
3 กรัม
Indicae Radix
ช้าพลู
ราก
Piper sarmentosum
Piperis Sarmentosi
3 กรัม
Roxb.
Radix
ดีปลี
ช่อผล Piper retrofractum Vahl Piperis Retrofracti
3 กรัม
Fructus
เทียนขาว
ผล
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini
3 กรัม
Fructus
เทียนข้าวเปลือก
ผล
Foeniculum vulgare Mill. Foeniculi Dulcis
3 กรัม
Fructus
เทียนดา
เมล็ด Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
3 กรัม
Semen
เทียนแดง
เมล็ด Lepidium sativum L.
Lepidii Sativi Semen 3 กรัม
เทียนตาตั๊กแตน
ผล
Anethum graveolens L. Anethi Graveolens
3 กรัม
Fructus
พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
Piperis Nigri Semen
3 กรัม
ผลสุก
โมกมัน
เปลือกต้น Wrightia pubescens R.
Wrightiae
3 กรัม
Br.
Pubescencis Cortex
ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
3 กรัม
ลูกผักชีล้อม
ผล
Cnidium monnieri L.
Cnidii Monnieri
3 กรัม
Fructus
ลูกผักชีลา
ผล
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
3 กรัม
Fructus
สมุลแว้ง
เปลือกต้น Cinnamomum
Cinnamomi
3 กรัม
bejolghota (Buch.-Ham.) Bejolghotae Cortex
Sweet
สะค้าน
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Piperis Wallichii
2 กรัม
Hand.-Mazz.
Caulis
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ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นการบูร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้ธาตุไม่ปกติ
7. ขนาดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
เด็ก 6-12 ปี กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น
8. ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี เนื่องจากเป็นยารสร้อน ทาให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่ วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
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ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่กาหนดในแต่ล ะกรณี และให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

35. ยาประสะเจตพังคี
1. ชื่อยา ยาประสะเจตพังคี ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

เจตพังคี

2.

ข่า

3.

บอระเพ็ด

4.

พริกไทยล่อน

5.

ระย่อม

6.

กระวาน

7.

กรุงเขมา

8.

กานพลู

9.
10.

การบูร
เกลือสินเธาว์*

11.

ดอกจันทน์

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ราก
Croton crassifolius
Geiseler
เหง้า Alpinia galanga (L.)
Willd.
เถา
Tinospora crispa L.
Hook. f. & Thomson
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
ราก
Rauvolfia serpentina (L.)
Benth. ex Kurz
ผล
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
ราก
Cissampelos pareira L.
var. hirsuta (Buch. ex
DC.) Forman
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
Sodium chloride
เยื่อหุ้ม
เมล็ด

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Crotonis Crassifolii
Radix
Alpiniae Galangae
Rhizoma
Tinosporae Crispae
Caulis
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
66 กรัม
33 กรัม

Rauvolfiae
Serpentinae Radix
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

2 กรัม

Cissampelotis
Pareirae Radix

1 กรัม

Caryophylli Flos

1 กรัม

Camphora
Natrii Chloridum
“Sintao”
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis

1 กรัม
1 กรัม

16 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

1 กรัม

1 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Laurus nobilis L.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
66 กรัม
12. ใบกระวาน
ใบ
Lauri Nobilidis
1 กรัม
Folium
13. พญารากขาว
ราก
Albizia lucidior (Steud.) Albiziae Lucidioris
1 กรัม
I.C. Nielsen
Radix
14. ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
1 กรัม
15. สมอทะเล
ผล
Shirakiopsis indica
Shirakiopi Indicae
1 กรัม
(Willd.) Esser
Fructus
16. หว้า
เปลือกต้น Syzygium cumini (L.)
Syzygii Cumini
1 กรัม
Skeels
Cortex
* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย และอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร ยกเว้น การบู รและเกลือสิ นเธาว์ ที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและเกลือสินเธาว์ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
แก้กษัยจุกเสียด ขับผายลม
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
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ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10 ,
20 และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่กาหนดในแต่ล ะกรณี และให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

36. ยาประสะเจตพังคี
1. ชื่อยา ยาประสะเจตพังคี ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

เจตพังคี

2.

ข่า

3.

บอระเพ็ด

4.

พริกไทยล่อน

5.

ระย่อม

6.

กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ราก
Croton crassifolius
Geiseler
เหง้า Alpinia galanga (L.)
Willd.
เถา
Tinospora crispa L.
Hook. f. & Thomson
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
ราก
Rauvolfia serpentina (L.)
Benth. ex Kurz
ผล
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Crotonis Crassifolii
Radix
Alpiniae Galangae
Rhizoma
Tinosporae Crispae
Caulis
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
66 กรัม
33 กรัม

Rauvolfiae
Serpentinae Radix
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

2 กรัม

16 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

1 กรัม
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ตัวยา

7.

กรุงเขมา

8.

กานพลู

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ราก
Cissampelos pareira L.
var. hirsuta (Buch. ex
DC.) Forman
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
Camphor
Sodium chloride

9.
10.

การบูร
เกลือสินเธาว์*

11.

ดอกจันทน์

เยื่อหุ้ม
เมล็ด

12.

ใบกระวาน

ใบ

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Cissampelotis
Pareirae Radix

น้าหนักยา
66 กรัม
1 กรัม

Caryophylli Flos

1 กรัม

Camphora
Natrii Chloridum
“Sintao”
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis

1 กรัม
1 กรัม

Laurus nobilis L.

1 กรัม

Lauri Nobilidis
1 กรัม
Folium
13. พญารากขาว
ราก
Albizia lucidior (Steud.) Albiziae Lucidioris
1 กรัม
I.C. Nielsen
Radix
14. ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
1 กรัม
15. สมอทะเล
ผล
Shirakiopsis indica
Shirakiopi Indicae
1 กรัม
(Willd.) Esser
Fructus
16. หว้า
เปลือกต้น Syzygium cumini (L.)
Syzygii Cumini
1 กรัม
Skeels
Cortex
* เกลือสินเธาว์ที่ใช้เป็นเกลือภูเขาหรือเอือด เช่น เกลือสินเธาว์จากอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน, อาเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย และอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นการบูรและเกลือสินเธาว์ มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร ยกเว้น การบู รและเกลือสิ นเธาว์ ที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมงหรือจนแห้ง

- 92 3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งการบูรและเกลือสินเธาว์ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้กษัยจุกเสียด ขับผายลม
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูปที่กาหนดในแต่ละกรณี และให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

37. ยามหาจักรใหญ่
1. ชื่อยา ยามหาจักรใหญ่ ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระพังโหม

2

ยาดา

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
ใบ
Oxystelma esculentum Oxystelmae
L. f. Sm.
esculenti Folium
ยางจากใบ Aloe vera (L.) Burm. f. Aloin Preparata
หรือ Aloe ferox Mill.

น้าหนักยา
114 กรัม
60 กรัม
8 กรัม*
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
หัว
Allium sativum L.
ผล
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
ราก
Aucklandia lappa
Decne
รากและ Neopicrorhiza
เหง้า scrophulariiflora
(Pennell) Hong
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. &
Hook.f. ex Franch. &
Sav. var. dahurica
เหง้า Curcuma sp. “Khamin Oi”
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
เหง้า

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Allii Sativi Bulbus
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ผล

3
4

กระเทียม
กระวาน

5

กานพลู

6

โกฐกระดูก

7

โกฐก้านพร้าว

8

โกฐเขมา

9

โกฐพุงปลา

10

โกฐสอ

11
12

ขมิ้นอ้อย
ชะเอมเทศ

13

ดอกจันทน์

14

เทียนขาว

15

เทียนข้าวเปลือก

16

เทียนดา

เมล็ด

17
18

เทียนแดง
เทียนเยาวพาณี

เมล็ด
ผล

ผล

Myristica fragrans
Houtt.
Cuminum cyminum L.
Foeniculum vulgare
Mill.
Nigella sativa L.
Lepidium sativum L.
Trachyspermum ammi
(L.) Sprague

น้าหนักยา
114 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix
Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Atractylodis Lanceae
Rhizoma
Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

2 กรัม

Khamin Oi Rhizoma
Glycyrrhizae Grabrae
Radix et Rhizoma

2 กรัม
2 กรัม

Myristicae Macis

2 กรัม

Cumini Cymini
Fructus
Foeniculi Dulcis
Fructus
Nigellae Sativae
Semen
Lepidii Sativi Semen
Trachyspermi Ammi
Fructus

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
114 กรัม
19 มะขามป้อม
เนื้อผล Phyllanthus emblica L. Phyllanthi Emblicae
2 กรัม
Pericarpium
20 ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans
Myristicae Semen
2 กรัม
Houtt.
21 ลูกผักชีลา
ผล
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
2 กรัม
Fructus
22 สมอไทย
เนื้อผล Terminalia chebula
Terminaliae
2 กรัม
Retz.
Chebulae
Pericarpium
23 สมอพิเภก
เนื้อผล Terminalia bellirica
Terminaliae
2 กรัม
(Gaertn.) Roxb.
Belliricae
Pericarpium
24 สารส้ม
Anhydrous aluminium Alumen Anhydricus
2 กรัม*
ammonium sulfate
25 โหระพา
ใบ
Ocimum basilicum L.
Ocimi Basilici Folium
2 กรัม
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ.127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุ ยาด า : น ายาดาใส่กระทะที่ส ะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นายาดาใส่ ห ม้อดินที่สะอาด เติมน้า
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดากรอบดีแล้ว
การสะตุสารส้ม : นาสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมี
สีขาว แล้วจึงยกลงจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นยาดาสะตุและสารส้มสะตุ มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร ยกเว้นยาดาสะตุและสารส้มสะตุ ที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งยาดาสะตุและสารส้มสะตุ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
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6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
7. ขนาดและวิธีใช้
กรณีแก้ลมซาง
เด็กอายุ 1-6 ปี กินครั้งละ 1–2 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร
เช้า เย็น
กรณีแก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
เด็ กอายุ 1-12 ปี กิน ครั้งละ 1–3 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 2 ครั้ง ก่อน
อาหาร เช้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย ควรหยุดรับประทานยา
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10 ,
20 และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูปที่กาหนดในแต่ละกรณี และให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

38. ยามหาจักรใหญ่
1. ชื่อยา ยามหาจักรใหญ่ ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

กระพังโหม

ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อละติน
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ของเครื่องยา
Oxystelma esculentum Oxystelmae
L. f. Sm.
esculenti Folium

น้าหนักยา
114 กรัม
60 กรัม
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ตัวยา

2

ยาดา

3
4

กระเทียม
กระวาน

5

กานพลู

6

โกฐกระดูก

7

โกฐก้านพร้าว

8

โกฐเขมา

9

โกฐพุงปลา

10

โกฐสอ

11
12

ขมิ้นอ้อย
ชะเอมเทศ

13

ดอกจันทน์

14

เทียนขาว

15

เทียนข้าวเปลือก

16

เทียนดา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ยางจากใบ Aloe vera (L.) Burm. f.
หรือ Aloe ferox Mill.
หัว
Allium sativum L.
ผล
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
ราก
Aucklandia lappa
Decne
รากและ Neopicrorhiza
เหง้า scrophulariiflora
(Pennell) Hong
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ราก
Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. &
Hook.f. ex Franch. &
Sav. var. dahurica
เหง้า Curcuma sp. “Khamin Oi”
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
เหง้า
เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ผล
ผล
เมล็ด

Myristica fragrans
Houtt.
Cuminum cyminum L.
Foeniculum vulgare
Mill.
Nigella sativa L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Aloin Preparata

น้าหนักยา
114 กรัม
8 กรัม*

Allii Sativi Bulbus
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

2 กรัม
2 กรัม

Caryophylli Flos

2 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix
Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Atractylodis Lanceae
Rhizoma
Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

2 กรัม

Khamin Oi Rhizoma
Glycyrrhizae Grabrae
Radix et Rhizoma

2 กรัม
2 กรัม

Myristicae Macis

2 กรัม

Cumini Cymini
Fructus
Foeniculi Dulcis
Fructus
Nigellae Sativae
Semen

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

17
18

เทียนแดง
เทียนเยาวพาณี

เมล็ด
ผล

19

มะขามป้อม

เนื้อผล

20

ลูกจันทน์

เมล็ด

21

ลูกผักชีลา

ผล

22

สมอไทย

เนื้อผล

Terminalia chebula
Retz.

23

สมอพิเภก

เนื้อผล

Terminalia bellirica
(Gaertn.) Roxb.

24

สารส้ม

-

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Lepidium sativum L.
Trachyspermum ammi
(L.) Sprague
Phyllanthus emblica L.
Myristica fragrans
Houtt.
Coriandrum sativum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Lepidii Sativi Semen
Trachyspermi Ammi
Fructus
Phyllanthi Emblicae
Pericarpium
Myristicae Semen

น้าหนักยา
114 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

Coriandri Sativi
Fructus
Terminaliae
Chebulae
Pericarpium
Terminaliae
Belliricae
Pericarpium
Alumen Anhydricus

2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม

Anhydrous aluminium
2 กรัม*
ammonium sulfate
25 โหระพา
ใบ
Ocimum basilicum L.
Ocimi Basilici Folium
2 กรัม
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุ ยาด า : น ายาดาใส่กระทะที่ส ะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นายาดาใส่ ห ม้อดินที่สะอาด เติมน้า
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดากรอบดีแล้ว
การสะตุสารส้ม: นาสารส้มมาบดให้ละเอียด ใส่ในหม้อดินหรือกระทะเหล็ก ตั้งไฟจนสารส้มฟูและมีสี
ขาว แล้วจึงยกลงจากไฟทิ้งให้แห้ง จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นยาดาสะตุและสารส้มสะตุ มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร ยกเว้นยาดาสะตุและสารส้มสะตุ ที่อุณ หภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมง หรือจนแห้ง

- 98 3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งยาดาสะตุและสารส้มสะตุ ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมทราง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
7. ขนาดและวิธีใช้
เด็กอายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 2-6 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
- หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย ควรหยุดรับประทานยา
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
ไม่มี
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

39. ยาธรณีสันฑะฆาต
1. ชื่อยา ยาธรณีสันฑะฆาต ชนิดผง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนทีใ่ ช้
1

พริกไทยล่อน

2

ยาดา

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
ยางจากใบ Aloe vera (L.) Burm. f.
หรือ Aloe ferox Mill.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
160 กรัม
96 กรัม

Aloin Preparata

20 กรัม*

- 99 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนทีใ่ ช้

3
4

การบูร
มหาหิงคุ์

ยางจาก
ราก

5

สมอไทย

เนื้อผล

6

รงทอง

7

ผักแพวแดง

ยางจาก
ต้น
ทั้งต้น

8

มะขามป้อม

เนื้อผล

9

กระดาดขาว

หัว

10

กระดาดแดง

หัว

11

กลอย

หัว

12

กานพลู

13

โกฐกระดูก

14

โกฐเขมา

15

โกฐน้าเต้า

16

ขิงแห้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Camphor
Ferula assa-foetida L.
หรือ
Ferula foetida L
Terminalia chebula
Retz.
Garcinia hanburyi
Hook.f.
Arnebia euchroma
(Royle) I.M. Johst.
Phyllanthus emblica L.
Alocasia macrorrhizos
(L.) G.Don, “KRADAT
KHAO”
Alocasia macrorrhizos
(L.) G.Don, “KRADAT
DAENG”
Dioscorea hispida
Dennst.

ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
ราก
Aucklandia lappa
Decne
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
รากและ Rheum palmatum L.
เหง้า หรือ Rheum officinale
Baill. หรือ Rheum
tanguticum Maxim. ex
Balf.
เหง้า Zingiber officinale
Roscoe

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Camphora
Assafoetidae Gumi

น้าหนักยา
160 กรัม
6 กรัม
6 กรัม*

Terminaliae
Chebulae
Pericarpium
Gambogia Resina

6 กรัม
4 กรัม*

Arnebiae
Euchromae Herba
Phyllanthi Emblicae
Pericarpium
Alocasiae Alba
Cormus

2 กรัม

Alocasiae Rubra
Cormus

1 กรัม

Dioscoreae Hispidae
Cormus

1 กรัม

Caryophylli Flos

1 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix
Atractylodis Lanceae
Rhizoma
Rhei Radix et
Rhizoma

1 กรัม

Zingiberis Officinalis
Rhizoma Preparata

1 กรัม

2 กรัม
1 กรัม

1 กรัม
1 กรัม

- 100 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนทีใ่ ช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Plumbago indica L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Plumbagonis
Indicae Radix
Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
Grabrae Radix et
Rhizoma
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis

17

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

18

ชะเอมเทศ

รากและ
เหง้า

19

ดอกจันทน์

20

ดองดึง

เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ราก

21

เทียนขาว

ผล

Cuminum cyminum L.

22
23

เทียนดา
บุก

เมล็ด
หัว

24

เร่ว

ผล

Nigella sativa L.
Amorphophallus
paeoniifolius (Dennst.)
Nicolson
Amomum uliginosum
K.D. Konig

25

กระวาน

ผล

Gloriosa superba L.

น้าหนักยา
160 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

Gloriosae Superbae
Radix
Cumini Cymini
Fructus
Nigellae Sativae Semen
Amorphalli
Paeoniifolii Cormus

1 กรัม

Amomi Uliginosi
Fructus

1 กรัม

1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

Wurfbainia vera
Wurfbainiae Verae
1 กรัม
(Blackw.) Skornick. &
Fructus
A.D.Poulsen (Amomum (Amomi Krervanh
krervanh Pierre ex
Fructus)
Gagnep)
26 ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
1 กรัม
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุ ยาด า : น ายาดาใส่ กระทะที่ส ะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นายาดาใส่ ห ม้อดิน ที่ส ะอาด เติมน้ า
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดากรอบดีแล้ว
การสะตุมหาหิงคุ์ : นามหาหิงคุ์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง ใส่น้าต้มจนเดือด เทน้าใบกะเพราแดง
ขณะร้อนๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงคุ์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วผึ่งหรืออบจนมหาหิงคุ์แห้ง

- 101 การประสะรงทอง : นารงทองมาบดเป็นผง ห่อใบบัวหลวงหรือใบข่า 7 ชั้น อาจบีบน้ามะกรูดใส่ลงจน
ปั้นได้ แล้วห่อให้มิดชิด นาไปปิ้งไฟอ่อน ๆ จนรงทองละลาย ใบบัวหลวงหรือใบข่าสุกเกรียม
5. กรรมวิธีการผลิต
1) น าตั ว ยาสมุ น ไพร ยกเว้ น การบู ร ยาด าสะตุ มหาหิ ง คุ์ และรงทอง มาท าความสะอาดตาม
ความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้น การบูร ยาดาสะตุ มหาหิงคุ์ และรงทอง ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้ง การบูร ยาดาสะตุ มหาหิงคุ์ และรงทอง ชั่งน้าหนักตามสูตรยา
แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
9. คาเตือน
ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวั งการใช้ ร่ ว มกั บ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่ อ งจาก
ตารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด

- 102 15. ข้อมูลเพิ่มเติม
- โดยปกติกลอยและบุกตามท้องตลาดจาหน่ายผ่านกระบวนการคั่วด้วยไฟอ่อน ๆ พอสุกแล้ว
- โดยปกติดองดึงและโกฐน้าเต้าที่ใช้ตามตารายาแผนไทยผ่านกระบวนการนึ่งแล้ว

40. ยาธรณีสันฑะฆาต
1. ชื่อยา ยาธรณีสันฑะฆาต ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 พริกไทยล่อน
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก
2 ยาดา
ยางจากใบ Aloe vera (L.) Burm. f.
หรือ Aloe ferox Mill.
3 การบูร
Camphor
4 มหาหิงคุ์
ยางจาก Ferula assa-foetida L.
ราก
หรือ
Ferula. foetida L.
5 สมอไทย
เนื้อผล Terminalia chebula
Retz.
6

รงทอง

7

ผักแพวแดง

ยางจาก
ต้น
ทั้งต้น

8

มะขามป้อม

เนื้อผล

9

กระดาดขาว

หัว

10

กระดาดแดง

หัว

11

กลอย

หัว

12

กานพลู

13

โกฐกระดูก

Garcinia hanburyi
Hook.f.
Arnebia euchroma
(Royle) I.M. Johst.
Phyllanthus emblica L.
Alocasia macrorrhizos
(L.) G.Don, “KRADAT
KHAO”
Alocasia macrorrhizos
(L.) G.Don, “KRADAT
DAENG”
Dioscorea hispida
Dennst.

ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
ราก
Aucklandia lappa
Decne

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
160 กรัม
96 กรัม

Aloin Preparata

20 กรัม*

Camphora
Assafoetidae Gumi

6 กรัม
6 กรัม*

Terminaliae
Chebulae
Pericarpium
Gambogia Resina

6 กรัม
4 กรัม*

Arnebiae
Euchromae Herba
Phyllanthi Emblicae
Pericarpium
Alocasiae Alba
Cormus

2 กรัม

Alocasiae Rubra
Cormus

1 กรัม

Dioscoreae Hispidae
Cormus

1 กรัม

Caryophylli Flos

1 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix

1 กรัม

2 กรัม
1 กรัม

- 103 ลาดับ

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
Rheum palmatum L. หรือ
Rheum officinale Baill.
หรือ Rheum tanguticum
Maxim. ex Balf.
Zingiber officinale
Roscoe
Plumbago indica L.

14

โกฐเขมา

เหง้า

15

โกฐน้าเต้า

รากและ
เหง้า

16

ขิง

เหง้า

17

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

18

ชะเอมเทศ

รากและ
เหง้า

19

ดอกจันทน์

20

ดองดึง

เยื่อหุ้ม
เมล็ด
ราก

21

เทียนขาว

ผล

Cuminum cyminum L.

22
23

เทียนดา
บุก

เมล็ด
หัว

24

เร่ว

ผล

Nigella sativa L.
Amorphophallus
paeoniifolius (Dennst.)
Nicolson
Amomum uliginosum
K.D. Konig

25

กระวาน

ผล

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Rhei Radix et
Rhizoma

น้าหนักยา
160 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Plumbagonis
Indicae Radix
Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae
Grabrae Radix et
Rhizoma
Myristica fragrans Houtt. Myristicae Macis

1 กรัม

Gloriosa superba L.

Gloriosae Superbae
Radix
Cumini Cymini
Fructus
Nigellae Sativae Semen
Amorphalli
Paeoniifolii Rhizoma

1 กรัม

Amomi Uliginosi
Fructus

1 กรัม

Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

1 กรัม

Myristicae Semen

1 กรัม

Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
26 ลูกจันทน์
เมล็ด Myristica fragrans Houtt.
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี

1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

- 104 3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา1
การสะตุ ยาด า : น ายาดาใส่ กระทะที่ส ะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นายาดาใส่ ห ม้อดิน ที่ส ะอาด เติมน้ า
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดากรอบดีแล้ว
การสะตุมหาหิงคุ์ : นามหาหิงคุ์ใส่หม้อดิน เอาใบกะเพราแดง ใส่น้าต้มจนเดือด เทน้าใบกะเพราแดง
ขณะร้อนๆ ลงในหม้อดินละลายมหาหิงคุ์ แล้วกรองให้สะอาด แล้วผึ่งหรืออบจนมหาหิงคุ์แห้ง
การประสะรงทอง : นารงทองมาบดเป็นผง ห่อใบบัวหลวงหรือใบข่า 7 ชั้น อาจบีบน้ามะกรูดใส่ลงจน
ปั้นได้ แล้วห่อให้มิดชิด นาไปปิ้งไฟอ่อน ๆ จนรงทองละลาย ใบบัวหลวงหรือใบข่าสุกเกรียม
5. กรรมวิธีการผลิต
1) น าตั วยาสมุน ไพร ยกเว้น การบู ร ยาดาสะตุ มหาหิ งคุ์ และรงทอง มาท าความสะอาดตามความ
เหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นการบูร ยาดาสะตุ มหาหิงคุ์ และรงทอง ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ยาดาสะตุ มหาหิงคุ์ และรงทอง ชั่งน้าหนักตามสูตรยา
แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
9. คาเตือน
ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับ
ตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับและไต เนื่องจาก
อาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวั งการใช้ ร่ ว มกั บ ยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่ อ งจาก
ตารับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
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บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
- โดยปกติกลอยและบุกตามท้องตลาดจาหน่ายผ่านกระบวนการคั่วด้วยไฟอ่อนๆ พอสุกเรียบร้อยแล้ว
- โดยปกติดองดึงและโกฐน้าเต้าที่ใช้ตามตารายาแผนไทยผ่านกระบวนการนึ่งเรียบร้อยแล้ว

41. ยามหานิลแท่งทอง
1. ชื่อยา ยามหานิลแท่งทอง ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้

5

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
จันทน์แดง หรือ
แก่น
Pterocarpus santalinus L.
ลักจั่น
(จันทน์แดง) f. หรือ
หรือ
Dracaena
แก่นที่มีรา cochinchinensis (Lour.)
ลง (ลักจั่น) S. C. Chen
จันทน์เทศ
แก่น
Santalum album L.
พิมเสนต้น
ใบ
Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.
มะกอก
เมล็ด Spondias pinnata
(L. f.) Kurz
มะคาดีควาย
ผล
Sapindus trifoliatus L.

6

ย่านาง

7

สะบ้ามอญ

8

สัก

9
10

1

2
3
4

ใบ
เนื้อใน
เมล็ด
แก่น

Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels.
Entada phaseoloides
(L.) Merr.
Tectona grandis L.f.

หมึกหอม

-
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หวายตะค้า

เถา

Calamus caesius
Blume

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Rubri Lignum
หรือ
Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum
Santali Albi Lignum
Pogostemonis
Folium
Spondiatis Pinnatae
Semen
Sapindi Trifoliati
Fructus
Tiliacorae Triandrae
Folium
Entadae
Phaseoloidis Semen
Tectonae Grandidis
Lignum
Atramento Seres
Medica
Calami Caesii Caulis

น้าหนักยา
103 กรัม
10 กรัม

10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม*
10 กรัม*
10 กรัม
10 กรัม*
10 กรัม*
10 กรัม
10 กรัม*
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ตัวยา
เบี้ยจั่น

ส่วนที่ใช้
-

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Monetaria moneta

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
103 กรัม
Monetariae Monetae 3 กรัม*
Concha

* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การเผาเบี้ยจั่น: นาตัวยาไปเผาจนสุก แล้วนาไปบดจนกลายเป็นผงสีขาว
การสุมมะกอก มะคาดีควาย สะบ้ามอญ สัก หวายตะค้า: เอาตัวยาไปสุมไฟก่อนนามาใช้เป็นยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้น เบี้ยจั่น มะกอก มะคาดีควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ที่อุณหภูมิ 50-55
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) ชั่งน้าหนักตัวยาทั้งหมด รวมทั้งเบี้ยจั่น มะกอก มะคาดีควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ตาม
สูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้า แก้หัด และอีสุกอีใส
7. ขนาดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 3-4 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้าต้มสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) วันละ 2 ครั้ง ก่อน
อาหารเช้า เย็น
*กรณีแก้หัด และอีสุกอีใส ให้ละลายน้ารากผักชีต้ม เป็นกระสาย
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
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บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10,
20 และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิ ตภัณ ฑ์ส าเร็จรูปที่กาหนดในแต่ละกรณี และให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

42. ยามหานิลแท่งทอง
1. ชื่อยา ยามหานิลแท่งทอง ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 จันทน์แดง หรือ
แก่น
Pterocarpus santalinus
ลักจั่น
(จันทน์ L. f. หรือ Dracaena
แดง) หรือ cochinchinensis (Lour.)
แก่นที่มีรา S. C. Chen
ลง (ลักจั่น)
2 จันทน์เทศ
แก่น
Santalum album L.
3 พิมเสนต้น
ใบ
Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.
4 มะกอก
เมล็ด Spondias pinnata (L. f.)
Kurz
5 มะคาดีควาย
ผล
Sapindus trifoliatus L.
6

ย่านาง

7

สะบ้ามอญ

8

สัก

9
10

ใบ
เนื้อใน
เมล็ด
แก่น

Tiliacora triandra
(Colebr.) Diels.
Entada phaseoloides
(L.) Merr.
Tectona grandis L.f.

หมึกหอม

-
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หวายตะค้า

เถา

Calamus caesius
Blume

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Rubri Lignum
หรือ Dracaenae
Cochinchinensis
Lignum

น้าหนักยา
103 กรัม
10 กรัม

Santali Albi Lignum
Pogostemonis
Folium
Spondiatis Pinnatae
Semen
Sapindi Trifoliati
Fructus
Tiliacorae Triandrae
Folium
Entadae
Phaseoloidis Semen
Tectonae Grandidis
Lignum
Atramento Seres
Medica
Calami Caesii Caulis

10 กรัม
10 กรัม
10 กรัม*
10 กรัม*
10 กรัม
10 กรัม*
10 กรัม*
10 กรัม
10 กรัม*
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ตัวยา
เบี้ยจั่น

ส่วนที่ใช้
-

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Monetaria moneta

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
103 กรัม
Monetariae Monetae 3 กรัม*
Concha

* น้าหนักยาที่ผ่านการสุมหรือเตรียมตัวยาก่อนนามาใช้เรียบร้อยแล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
เบี้ยจั่น: นาตัวยาไปเผาจนสุก แล้วนาไปบดจนกลายเป็นผงสีขาว
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นมะกอก มะคาดีควาย สะบ้ามอญ สั ก และหวายตะค้า ที่อุณหภูมิ 50-55 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นามะกอก มะคาดีควาย สะบ้ามอญ สัก และหวายตะค้า ไปสุมกับไฟจนเป็นถ่าน
4) นาสมุนไพรที่อบแห้งและสุมไฟแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
5) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
6) ผสมผงยาให้เข้ากัน
7) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอีสุกอีใส แก้ร้อนในกระหายน้า
7. ขนาดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 6-8 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า เย็น
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 2-4 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า เย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
10. ข้อควรระวัง
หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
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ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็ จรูป ที่ก าหนดในแต่ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

43. ยาอามฤควาที
1. ชื่อยา ยาอามฤควาที ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

ชะเอมเทศ

2

โกฐพุงปลา

3

เทียนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
เหง้า
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ผล
Cuminum cyminum L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Glycyrrhizae Grabrae
Radix et Rhizoma
Terminaliae
Chebulae Galla
Cumini Cymini
Fructus
Phyllanthus emblica L. Phyllanthi Emblicae
Pericarpium
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
Fructus
Terminalia bellirica
Terminaliae
(Gaertn.) Roxb.
Belliricae
Pericarpium

4

มะขามป้อม

เนื้อผล

5

ลูกผักชีลา

ผล

6

สมอพิเภก

เนื้อผล

น้าหนักยา
70 กรัม
35 กรัม
7 กรัม
7 กรัม
7 กรัม
7 กรัม
7 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
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6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ไอ ขับเสมหะ
7. ขนาดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่ กินครั้งละ 2 ซอง ละลายน้ากระสายยา (ควรดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ
เด็ก อายุ 6-12 ปี กินครั้งละ 1 ซอง ละลายน้ากระสายยา (ควรดื่มขณะที่ยังอุ่นอยู่) เมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่ควรใช้น้ามะนาวแทรกเกลือกับผู้ป่วยที่ต้องจากัดการใช้เกลือ
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่ เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

44. ยาถ่ายดีเกลือฝรัง่
1. ชื่อยา ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 ดีเกลือฝรั่ง
Magnesium sulfate
heptahydrate
2 ยาดา
ยางจาก Aloe vera (L.) Burm. f.
ใบ
หรือ Aloe ferox Mill.
3 ขี้เหล็ก
ทั้ง 5 Senna siamea (Lam.)
H.S. Irwin & Barneby

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Magnesii Sulfas

น้าหนักยา
117 กรัม
60 กรัม

Aloin Preparata

12 กรัม *

Sennae Siamea
Omnis V

3 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

4

มะกา

ใบ

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Bridelia ovata Decne.

5

มะขาม

ใบ

Tamarindus indica L.

6

ส้มป่อย

ใบ

7

หญ้าไทร

ทั้งต้น

Acacia concinna
(Willd.) DC.
Leersia hexandra Sw.

8

ไผ่ป่า

9

คูน

10

ขี้กาแดง

ใบ

Bambusa bambos (L.)
Voss
เนื้อในฝัก Cassia fistula L.
ราก

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
117 กรัม
Brideliae Ovatae
3 กรัม
Folium
Tamarindi Indicae
3 กรัม
Folium
Acaciae Concinnae
3 กรัม
Folium
Leersiae Hexandrae
3 กรัม
Herba
Bambusae Bambotis 3 กรัม
Folium
Cassiae Fistulae
3 กรัม
Pulpa
Trichosanthis
3 กรัม
Tricuspidatae Radix
Gymnopetalum
3 กรัม
Scabri Radix
Baliospermi
3 กรัม
Solanifolii Radix

Trichosanthes
tricuspidata (Lour.)
11 ขี้กาขาว
ราก Gymnopetalum
scabrum (Lour.)
12 ตองแตก
ราก Baliospermum
solanifolium (Burm.)
Suresh
13 เถาวัลย์เปรียง
เถา
Solori scandens (Roxb.) Solorii Scandenidis
Sirich. & Adema
Caulis
14 หอม
หัว
Allium ascalonicum L. Allii Ascalonici
Bulbus
15 ส้มป่อย
ฝัก
Acacia concinna
Acaciae Concinnae
(Willd.) DC.
Fructus
16 สมอไทย
เนื้อผล Terminalia chebula
Terminaliae
Retz.
Chebulae
Pericarpium
17 สมอดีงู
เนื้อผล Terminalia citrina
Terminaliae Citrinae
(Gaertn.) Roxb. ex
Fructus
Fleming
Pericarpium
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556

3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
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4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การสะตุ ยาด า : น ายาดาใส่กระทะที่ส ะอาด คั่วจนกรอบ หรือ นายาดาใส่ ห ม้อดินที่สะอาด เติมน้า
เล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ จนยาดากรอบดีแล้ว
การคั่วตองแตก: นาตัวยาไปคั่ว จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร ยกเว้นยาดาสะตุและดีเกลือฝรั่ง มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุน ไพร ยกเว้น ยาดาสะตุและดีเกลือฝรั่ง ที่อุณ หภู มิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6
ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งยาดาสะตุและดีเกลือฝรั่ง ชั่งน้าหนักตามสูตรยาแล้วนามารวมกัน
จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ท้องผูก
7. ขนาดและวิธีใช้
ครั้งแรก กิน 2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ถ้าไม่ถ่าย วันต่อไป กินเพิ่มเป็น 3 แคปซูล แต่ไม่เกิน 5 แคปซูล ต่อวัน (ตามกาลังธาตุหนักเบา)
8. ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
- ห้ามใช้นภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ileus)
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติเฉียบพลันที่ทางเดินอาหาร (acute gastro-intestinal conditions)
เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- เนื่องจากเป็นยาถ่ายอย่างแรง ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยอ่อนเพลียมากหรือมีภาวะขาดน้า
- เมื่อถ่ายแล้วให้เว้นอย่างน้อย 2 วันแล้วจึงใช้ยานี้อีกครั้ง
- ควรระวั ง การใช้ ย าในผู้ สู ง อายุ และผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องไตหรื อ ตั บ (renal/hepatic
impairment) เนื่องจากยามีส่วนประกอบของแมกนีเซียม
11. อาการไม่พึงประสงค์
ปวดเสียดท้อง
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
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เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

45. ยาหอมทิพโอสถ
1. ชื่อยา ยาหอมทิพโอสถ ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 กระจับ
เมล็ด Trapa natans L.
2

กระชาย

3

กระดังงา

4

กฤษณา

5

ข่าต้น

6

คาไทย

7

จันทน์ขาว

8

จันทน์แดง
หรือ ลักจั่น

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Trapae Natansis
Semen
เหง้า Boesenbergia rotunda Boesenbergiae
(L.) Mansf.
Rotundae Rhizoma
ดอก Cananga odorata
Canangae Odoratae
(Lam.) Hook. f. et
Flos
Thomson
แก่น Aquilaria crassna
Aquilariae
ที่มีราลง Pierre ex Lecomte หรือ Resinatum Lignum
Aquilaria malaccensis
Lam.
แก่น Cinnamomum
Cinnamomi
illicioides A. Chev.
Illicioidis Lignum
ดอก Bixa orellana L.
Bixae Orellanae
Flos
แก่น Santalum album L.
Santali Albi Lignum
หรือ Diospyros decandra หรือ Diospyrotis
Lour.
Decandrae Lignum
แก่น Pterocarpus santalinus L. Santali Rubri
(จันทน์ f. หรือ
Lignum
แดง) Dracaena
หรือ
หรือ cochinchinensis (Lour.) Dracaenae
แก่นที่มี S. C. Chen
Cochinchinensis
ราลง
Lignum
(ลักจั่น)

น้าหนักยา
142 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

9

จันทน์เทศ

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
แก่น Santalum album L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Santali Albi Lignum

น้าหนักยา
142 กรัม
4 กรัม

10

จาปา

ดอก

Magnoliae
Champacae Flos
Alyxiae Reinwardtii
Cortex
Glycyrrhizae
Grabrae Radix
Myristicae Majicis

4 กรัม

11

ชะลูด

12

ชะเอมเทศ

13

ดอกจันทน์

14

บัวจงกลนี

Chongkonni Flos

4 กรัม

15

บัวหลวง

Nelumbinis Stamen

4 กรัม

16

บุนนาค

Mesuae Ferreae
Flos
เหง้า Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
แก่น Caesalpinia sappan L. Sappan Lignum
ดอก Mimusops elengi L.
Mimusops Elengi
Flos
ดอก Jasminum sambac (L.) Jasmini Sambaci
Aiton
Flos
เมล็ด Myristica fragrans
Myristicae Semen
Houtt.
เหง้า Acorus calamus L.
Acori Calami
Rhizoma
แก่น Platycladus orientalis Platycladi
(L.) Franco
Orientalidis Cortex
เปลือก Cinnamomum
Cinnamomi
ต้น bejolghota (Buch.Bejolghotae Cortex
Ham.) Sweet
ดอก Mammea siamensis T. Mammeae
Anderson
Siamensis Flos

4 กรัม

17

เปราะหอม

18
19

ฝาง
พิกุล

20

มะลิ

21

ลูกจันทน์

22

ว่านน้า

23

สนเทศ

24

สมุลแว้ง

25

สารภี

Magnolia champaca
(L.) Baill. ex Pierre
เปลือก Alyxia reinwardtii
เถา Blume
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
เหง้า
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans
เมล็ด Houtt.
ดอก Nymphaea pubescens
Willd.
เกสร Nelumbo nucifera
เพศผู้ Gaertn.
ดอก Mesua ferrea L.

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
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ตัวยา

26

สุรามฤต

27

แห้วไทย

28

อบเชย

29

โกฐกระดูก

30

โกฐก้านพร้าว

31

โกฐเขมา

32

โกฐจุฬาลัมพา

33

โกฐชฎามังสี

34

โกฐเชียง

35

โกฐพุงปลา

36

โกฐสอ

37

โกฐหัวบัว

38
39

การบูร
เทียน
เกล็ดหอย
เทียนขาว

40
41

เทียน
ข้าวเปลือก

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เถา Cocculus laurifolius
DC.
ราก Cyperus esculentus L.
เปลือก Cinnamomum iners
ต้น Reinw. ex Blume
ราก Aucklandia lappae
DC.
เหง้า Neopicrorhiza
และราก scrophulariiflora
(Pennell) Hong
เหง้า Atractylodes lancea
(Thunb.) DC.
ส่วน Artemisia annua L.
เหนือ
ดิน
รากและ Nardostachys
เหง้า jatamansi (D.Don) DC
ราก Angelica sinensis
แขนง (Oliv.) Diels
ปุ่มหูด Terminalia chebula
Retz.
ราก Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. &
Hook.f. ex Franch. &
Sav. var. dahurica
เหง้า Ligusticum sinense
Oliv. cv. Chuanxiong
Camphor
เมล็ด Plantago ovata Forssk.
ผล
ผล

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Cocculi Laurifoli
Caulis
Cyperi Esculenti
Radix
Cinnamomi Cortex

น้าหนักยา
142 กรัม
4 กรัม

Aucklandiae Lappae
Radix
Neopicrorhizae
Scrophulariiflorae
Radix et Rhizoma
Atractylodis
Lanceae Rhizoma
Artemisiae Annuae
Herba

2 กรัม

Nardostachydis
Radix et Rhizoma
Angelicae Sinensis
Radix Lateralis
Terminaliae
Chebulae Galla
Angelicae Dahuricae
Radix

2 กรัม

Chuanxiong
Rhizoma
Camphora
Plantaginis Ovatae
Semen
Cuminum cyminum L. Cumini Cymini
Fructus
Foeniculum vulgare
Foeniculi Dulcis
Mill.
Fructus

4 กรัม
4 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
เมล็ด Nigella sativa L.

42

เทียนดา

43
44
45

เมล็ด
ผล
ผล

46

เทียนแดง
เทียนตากบ
เทียน
ตาตั๊กแตน
เทียนเยาวพาณี

47

เทียนสัตตบุษย์

ผล

48

ผล

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Nigellae Sativae
Semen
Lepidium sativum L. Lepidii Sativi Semen
Carum carvi L.
Cari Carvi Fructus
Anethum graveolens Anethi Graveolens
L.
Fructus
Trachyspermum ammi Trachyspermi Ammi
(L.) Sprague
Fructus
Pimpinella anisum L. Pimpinellae Anisi
Fructus
Borneol
Borneolum

น้าหนักยา
142 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม
1 กรัม

พิมเสน
1 กรัม
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ลมวิงเวียน
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 2-3 ซอง ละลายน้ากระสายยา เมื่อมีอาการ ทุก 3-4 ชั่วโมง ไม่เกินวันละ 3 ครั้ง
กระสายยาที่ใช้ น้าดอกไม้หรือน้าต้มสุก
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการกินร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของ
เกล็ดเลือด (antiplatelet)
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เกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

46. ยาประสะกานพลู
1. ชื่อยา ยาประสะกานพลู ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

กานพลู

2.

ซิก

3.

ขมิ้นชัน

4.

ข้าวสาร

5.

กฤษณา
เนื้อไม้

6.
7.

ลูกจันทน์
กระชาย

8.

กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
เปลือก Albizia lebbeck (L.)
ต้น
Roxb.
เหง้า Curcuma longa L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Caryophylli Flos

Albiziae Lebbeck
Cortex
Curcumae Longae
Rhizoma
ราก Raphistemma
Raphistemma
pulchellum (Roxb.) Wall. pulchelli Radix
แก่น Aquilaria crassna Pierre Aquilariae
ที่มีราลง ex Lecomte หรือ
Resinatum Lignum
Aquilaria malaccensis
Lam.
เมล็ด Myristica fragrans Houtt. Myristicae Semen
เหง้า Boesenbergia rotunda
Boesenbergiae
(L.) Mansf.
Rotundae Rhizoma
ผล
Wurfbainia vera
Wurfbainiae Verae
(Blackw.) Skornick. &
Fructus

น้าหนักยา
240 กรัม
125 กรัม
10 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม

8 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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9.

ตัวยา

กรุงเขมา

ส่วนที่ใช้

ราก

10.
11.

การบูร
กามะถันเหลือง

-

12.

โกฐกระดูก

ราก

13.

โกฐสอ

ราก

14.

ขี้อ้าย

เปลือก
ต้น

15.

แจง

ราก

16.
17.

เทียนขาว
เทียนดา

ผล
เมล็ด

18.

ใบกระวาน

ใบ

19.

เปราะหอม

เหง้า

20.

แฝกหอม

ราก

21.

เพกา

22.

ลูกผักชีลา

เปลือก
ต้น
ผล

23.

ว่านน้า

เหง้า

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
Cissampelos pareira L.
var. hirsuta (Buch. ex
DC.) Forman
Camphor
Sulphur

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
(Amomi Krervanh
Fructus)

น้าหนักยา
240 กรัม

Cissampelotis
Pareirae Radix

4 กรัม

Camphora
Sulphuris

4 กรัม
4 กรัม

Aucklandia lappa Decne Aucklandiae Lappae
Radix
Angelica dahurica
Angelicae Dahuricae
(Hoffm.) Benth. & Hook.f. Radix
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
Terminalia
Terminaliae
nigrovenulosa Pierre
Nigrovenulosae
Cortex
Maerua siamensis (Kurz) Maeruae Siamensis
Pax
Radix
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini Fructus
Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
Semen
Laurus nobilis L.
Lauri Nobilidis
Folium
Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Ophiopogon intermedius Ophiopogonis
D.Don
Intermedis Radix
Oroxylum indicum (L.)
Oroxyli Indici Cortex
Benth. ex Kurz
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
Fructus
Acorus calamus L.
Acori Calami
Rhizoma

4 กรัม
4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

24.

ขิง

เหง้า

25.

ดีปลี

ช่อผล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Zingiber officinale
Roscoe
Piper retrofractum Vahl

26.

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

Plumbago indica L.

27.

ช้าพลู

ราก

28.

ไพล

29.

สะค้าน

30.

พริกไทยล่อน

Piper sarmentosum
Roxb.
เหง้า Zingiber montanum (J.
Koenig) Link ex A Dietr.
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Hand.-Mazz.
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Piperis Retrofracti
Fructus
Plumbagonis
Indicae Radix
Piperis Sarmentosi
Radix
Zingiberis Montani
Rhizoma
Piperis Wallichii
Caulis
Piperis Nigri Semen

น้าหนักยา
240 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
1 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 1 กรัม
6. สรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 1 ซอง วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
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- ใช้ไพลเผาไฟให้พอสุก ฝนกับน้าปูนใสเป็นน้ากระสาย
- หากหาน้ากระสายไม่ได้ให้ใช้น้าต้มสุกแทน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจ
เกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10 ,
20 และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุ ดิบ และผลิ ต ภัณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

47. ยาประสะกานพลู
1. ชื่อยา ยาประสะกานพลู ชนิดแคปซูล
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1.

กานพลู

2.

ซิก

3.

ขมิ้นชัน

4.

ข้าวสาร

5.

กฤษณา
เนื้อไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อนบาน (L.) Merr. & L.M. Perry
เปลือก Albizia lebbeck (L.)
ต้น
Roxb.
เหง้า Curcuma longa L.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Caryophylli Flos

Albiziae Lebbeck
Cortex
Curcumae Longae
Rhizoma
ราก Raphistemma
Raphistemma
pulchellum (Roxb.) Wall. pulchelli Radix
แก่น Aquilaria crassna Pierre Aquilariae
ที่มีราลง ex Lecomte หรือ Aquilaria Resinatum Lignum
malaccensis Lam.

น้าหนักยา
240 กรัม
125 กรัม
10 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
8 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

6.
7.

ลูกจันทน์
กระชาย

เมล็ด
เหง้า

8.

กระวาน

ผล

9.

กรุงเขมา

ราก

10.
11.
12.

การบูร
กามะถันเหลือง
โกฐกระดูก

ราก

13.

โกฐสอ

ราก

14.

ขี้อ้าย

เปลือก
ต้น

15.

แจง

ราก

16.
17.

เทียนขาว
เทียนดา

ผล
เมล็ด

18.
19.

ใบกระวาน
เปราะหอม

ใบ
เหง้า

20.

แฝกหอม

ราก

21.

เพกา

22.

ลูกผักชีลา

เปลือก
ต้น
ผล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Myristica fragrans Houtt.
Boesenbergia rotunda
(L.) Mansf.
Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen (Amomum
krervanh Pierre ex
Gagnep)
Cissampelos pareira L.
var. hirsuta (Buch. ex
DC.) Forman
Camphor
Sulphur
Aucklandia lappa Decne

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Myristicae Semen
Boesenbergiae
Rotundae Rhizoma
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

น้าหนักยา
240 กรัม
8 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

Cissampelotis
Pareirae Radix

4 กรัม

Camphora
Sulphuris
Aucklandiae Lappae
Radix
Angelicae Dahuricae
Radix

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

Terminaliae
Nigrovenulosae
Cortex
Maerua siamensis (Kurz) Maeruae Siamensis
Pax
Radix
Cuminum cyminum L.
Cumini Cymini Fructus
Nigella sativa L.
Nigellae Sativae
Semen
Laurus nobilis L.
Lauri Nobilidis Folium
Kaempferia galanga L. Kaempferiae
Galangae Rhizoma
Ophiopogon intermedius Ophiopogonis
D.Don
Intermedis Radix
Oroxylum indicum (L.)
Oroxyli Indici Cortex
Benth. ex Kurz
Coriandrum sativum L. Coriandri Sativi
Fructus

4 กรัม

Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
Terminalia
nigrovenulosa Pierre

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Acorus calamus L.

23.

ว่านน้า

เหง้า

24.

ขิง

เหง้า

25.

ดีปลี

ช่อผล

Zingiber officinale
Roscoe
Piper retrofractum Vahl

26.

เจตมูลเพลิงแดง

ราก

Plumbago indica L.

27.

ช้าพลู

ราก

28.

ไพล

29.

สะค้าน

30.

พริกไทยล่อน

Piper sarmentosum
Roxb.
เหง้า Zingiber montanum (J.
Koenig) Link ex A Dietr.
เถา
Piper wallichii (Miq.)
Hand.-Mazz.
เมล็ดจาก Piper nigrum L.
ผลสุก

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Acori Calami
Rhizoma
Zingiberis Officinalis
Rhizoma
Piperis Retrofracti
Fructus
Plumbagonis
Indicae Radix

น้าหนักยา
240 กรัม
4 กรัม

Piperis Sarmentosi
Radix
Zingiberis Montani
Rhizoma
Piperis Wallichii
Caulis
Piperis Nigri Semen

2 กรัม

3 กรัม
3 กรัม
2 กรัม

2 กรัม
2 กรัม
1 กรัม

2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับที่ใกล้เคียงตารับนี้ พบในตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลั กแห่งชาติ บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.
2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร (ยกเว้นการบูร) ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงหรือจนแห้ง
3) น าสมุน ไพรที่อบแห้ งแล้ว รวมทั้งการบูร ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 80-100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงแคปซูล แคปซูลละ 500 มิลลิกรัม
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บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
7. ขนาดและวิธีใช้
กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
กระสายยาที่ใช้
- ใช้ไพลเผาไฟให้พอสุก ฝนกับน้าปูนใสเป็นน้ากระสาย
- หากหาน้ากระสายไม่ได้ให้ใช้น้าต้มสุกแทน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มี ความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจ
เกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวนไม่เกิน 120 แคปซูล
ต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิ ตภัณ ฑ์ ส าเร็จรูปที่ กาหนดในแต่ล ะกรณี และให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

48. ยาตรีหอม

1. ชื่อยา ยาตรีหอม ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
1

โกฐน้าเต้า

2

สมอไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
รากและ Rheum palmatum L.
เหง้า หรือ Rheum officinale
Baill. หรือ Rheum
tanguticum Maxim. ex
Balf.
เนื้อผล Terminalia chebula
Retz.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Rhei Radix et
Rhizoma

น้าหนักยา
63 กรัม
22 กรัม

Terminaliae Chebulae
Pericarpium

22 กรัม
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ตัวยา

ส่วนที่ใช้

3

มะขามป้อม

เนื้อผล

ชื่อวิทยาศาสตร์
ของพืชที่ให้เครื่องยา
Phyllanthus emblica L.

4

ลูกผักชีลา

ผล

Coriandrum sativum L.

5

สมอเทศ

เนื้อผล

6

สมอพิเภก

เนื้อผล

7

โกฐสอ

ราก

Terminalia chebula
Retz.
Terminalia bellirica
(Gaertn.) Roxb.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
ของเครื่องยา
63 กรัม
Phyllanthi Emblicae
4 กรัม
Pericarpium
Coriandri Sativi
4 กรัม
Fructus
Terminaliae Chebulae 4 กรัม
Pericarpium Importa
Terminaliae
4 กรัม
Belliricae
Pericarpium
Angelicae Dahuricae
1 กรัม
Radix

Angelica dahurica
(Hoffm.) Benth. & Hook.f.
ex Franch. & Sav. var.
dahurica
8 ชะเอมเทศ
รากและ Glycyrrhiza glabra L.
Glycyrrhizae Grabrae
1 กรัม
เหง้า
Radix et Rhizoma
9 ลูกซัด
เมล็ด Trigonella foenumTrigonellae Semen
1 กรัม*
graecum L.
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับนี้ใกล้เคียงกับ ตาราเวชศึกษา แพทย์ศาสตร์สังเขป เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ. 127
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
การคั่วลูกซัด: นาตัวยาไปคั่ว จึงนาไปใช้ปรุงยา
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพรที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้นบดให้ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 500 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้เด็กท้องผูก ระบายพิษไข้
7. ขนาดและวิธีใช้
เด็กอายุ 6-12 เดือน กินครั้งละ 1-2 ซอง ละลายน้าสุก (ควรใช้ขณะยังอุ่นอยู่) ก่อนอาหารเช้า
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ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยปกติโกฐน้าเต้าที่ใช้ตามตารายาแผนไทยผ่านกระบวนการนึ่งแล้ว

49.ยาแสงหมึก
1. ชื่อยา ยาแสงหมึก ชนิดผง
2. สูตรตารับ
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ
ตัวยา
ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
1 กระวาน
ผล Wurfbainia vera
(Blackw.) Skornick. &
A.D.Poulsen
(Amomum krervanh
Pierre ex Gagnep)
2 กะเพรา
ใบ Ocimum tenuiflorum
L.
3 กานพลู
ดอกตูม Syzygium aromaticum
ก่อน (L.) Merr. & L.M. Perry
บาน
4 จันทน์ชะมด
แก่น Mansonia gagei J.R.
Drumm. ex Prain
5 จันทน์เทศ
แก่น Santalum album L.
6 ดอกจันทน์
เยื่อหุ้ม Myristica fragrans
เมล็ด Houtt.

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Wurfbainiae Verae
Fructus
(Amomi Krervanh
Fructus)

น้าหนักยา
45 กรัม
4 กรัม

Ocimi Tenuiflori
Folium
Caryophylli Flos

4 กรัม

Mansoniae Gagei
Lignum
Santali Albi Lignum
Myristicae Majicis

4 กรัม

4 กรัม

4 กรัม
4 กรัม
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ตัวยา

7

พิมเสนต้น

8

ลูกจันทน์

9

สันพร้าหอม

ส่วนที่
ชื่อวิทยาศาสตร์
ใช้
ของพืชที่ให้เครื่องยา
ใบ Pogostemon cablin
(Blanco) Benth.
เมล็ด Myristica fragrans
Houtt.
ใบ Eupatorium fortunei
Turcz.
Chinese Medicinal Ink

ชื่อละติน
ของเครื่องยา
Pogostemonis
Folium
Myristicae Semen

น้าหนักยา
45 กรัม
4 กรัม
4 กรัม

Eupatorii Fortunei
4 กรัม
Folium
10 หมึกหอม
Atramento Seres
4 กรัม*
Medica
11 หอม
หัว Allium ascalonicum L. Allii Ascalonici
4 กรัม
Bulbus
12 พิมเสน
Borneol
Borneolum
1 กรัม
* น้าหนักของตัวยาที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยาตามข้อ ๔ แล้ว
2.2 ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของตารับยา
สูตรตารับนี้ใกล้เคียงกับที่พบในคัมภีร์แพทย์แผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ พ.ศ. 2556
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพร มาทาความสะอาดตามความเหมาะสม
2) อบสมุนไพร ยกเว้นหมึกหอม ที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชัว่ โมง หรือจนแห้ง
3) นาสมุนไพรที่อบแห้งแล้ว รวมทั้งหมึกหอม ชั่งน้าหนักตามสูตรยา แล้วนามารวมกัน จากนั้ นบดให้
ละเอียด
4) นาผงยาร่อนผ่านแร่งเบอร์ 100
5) ผสมผงยาให้เข้ากัน
6) บรรจุผงยาลงซองกันความชื้นได้ ซองละ 200 มิลลิกรัม
6. สรรพคุณ
แก้ตัวร้อน แก้ท้องขึ้น ปวดท้อง แก้ไอ ขับเสมหะ แก้แผลในปาก แก้ละออง
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 กรณีแก้ตัวร้อน
ใช้กวาดคอ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
เด็กอายุ 1-6 เดือน กินครั้งละ 2 ซอง ละลายน้าดอกไม้เทศ
เด็กอายุ 7-12 เดือน กินครั้งละ 3 ซอง ละลายน้าดอกไม้เทศ
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ใช้กวาดคอ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
เด็กอายุ 1-6 เดือน กินครั้งละ 2 ซอง ละลายน้าใบกะเพราต้ม
เด็กอายุ 7-12 เดือน กินครั้งละ 3 ซอง ละลายน้าใบกะเพราต้ม
7.3 กรณีแก้ไอ ขับเสมหะ
ใช้กวาดคอ วันละ 1 ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก 3 ชั่วโมง
เด็กอายุ 1-6 เดือน กินครั้งละ 2 ซอง ละลายน้าลูกมะแว้งเครือหรือลูกมะแว้งต้น
เด็กอายุ 7-12 เดือน กินครั้งละ 3 ซอง ละลายน้าลูกมะแว้งเครือหรือลูกมะแว้งต้น
7.4 กรณีแก้แผลในปาก แก้ละออง
ละลายน้าลูกเบญกานีฝนทาในปาก วันละ 1 ครั้ง
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. คาเตือน
ไม่มี
10. ข้อควรระวัง
ไม่มี
11. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุซองที่กันความชื้น แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม จานวน 10, 20
และ 30 ซองต่อภาชนะบรรจุ
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกระบวนการปรุงยาจะมีขั้น ตอนการเตรียมเครื่องยาหมึกหอมให้ นิ่มก่อนที่จะนาไปใช้ เช่น บีบน้า
มะนาวใส่หมึกหอม ทิ้งไว้จนหมึกหอมนิ่ม หรือ นาหมึกหอมไปแช่น้าพอเปียก แล้วนาไปย่างไฟพอแห้ง แล้ว
จึงค่อยนาตัวยาหมึกหอมดังกล่าวไปปรุงยาต่อไป

50. ยาประคบ

1. ชื่อยา ยาประคบ ชนิดสมุนไพรแห้ง
2. สูตรตารับยา
2.1 ตัวยาสาคัญ
ลาดับ ตัวยา ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์
1 ไพล
เหง้า
Zingiber montanum
(J.Koenig) Link ex A.Dietr.
2 มะขาม
ใบ
Tamarindus indica L.

ชื่อละติน
Zingiberis
Montani Rhizoma
Tamarindi indicae
Folium

น้าหนักยา
50 กรัม
30 กรัม
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3 มะกรูด

ส่วนที่ใช้
ผิว*

ชื่อวิทยาศาสตร์
Citrus hystrix DC.

ชื่อละติน
น้าหนักยา
Citri Hystricis
20 กรัม
Exocarpium et
Mesocarpium
4 ขมิ้นชัน
เหง้า
Curcuma longa L.
Curcumae
10 กรัม
Longae Rhizoma
5 ตะไคร้
เหง้าและ Cymbopogon citratus (DC.) Cymbopogoni
10 กรัม
กาบใบ Stapf.
Citrati Herba
6 ส้มป่อย
ใบ
Acacia concinna (Willd.)
Acacia Concinnae 10 กรัม
DC.
Folium
7 เกลือเม็ด
Sodium chloride
Natrii Chloridum 1 ช้อนโต๊ะ
8 การบูร
Camphor
Camphora
2 ช้อนโต๊ะ
* ผิวมะกรูดอาจมีส่วนของเปลือกผลชั้นกลาง (mesocarpium) ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ติดมาบ้าง
2.2ส่วนประกอบ
ไม่มี
3. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
4. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
5. กรรมวิธีการผลิต
1) นาตัวยาสมุนไพรมาล้างทาความสะอาด ทาให้เป็นชิ้นขนาดเล็กลง แล้วผึ่งลมให้แห้ง
2) นามาอบความร้อนด้วยอุณ หภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง (ยกเว้นเกลือเม็ดและ
การบูร) นาแต่ละชนิด มาบดเป็นผงหยาบ
3) ชั่งน้าหนักสมุนไพรตามสูตรยา
4) นาสมุนไพรทั้งหมดผสมกับเกลือและการบูร ผสมให้เข้ากัน
5) นาตัวยาใส่ผ้าดิบ ห่อเป็นลูกประคบน้าหนักลูกละ 200 กรัม รัดด้วยเชือกให้แน่น
6) บรรจุในซองพลาสติกสุญญากาศ ซองละ 1 ลูก
6. ข้อบ่งใช้
ประคบเพื่อลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ
7. วิธีใช้
นายาประคบไปนึ่ง แล้วใช้ประคบ ขณะยังอุ่น วันละ 1-2 ครั้ง
ลูกประคบ 1 ลูกสามารถใช้ได้ 3-4 ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนาไปแช่ในตู้เย็น
8. ข้อห้ามใช้
8.1 ห้ามประคบบริเวณที่มีบาดแผล
8.2 ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง หรือมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน
ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เนื่องจากจะทาให้มีอาการอักเสบบวมมากขึ้น และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้ โดย
ควรประคบหลังเกิดอาการดังกล่าว 24 ชั่วโมง
9. คาเตือน
ไม่มี
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10.1 ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อนหรือบริเวณที่มี
กระดูกยื่น และต้องระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และผู้ สูงอายุ เพราะมักมีความรู้สึก
ในการรับรู้และตอบสนองช้า อาจทาให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย
10.2 หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรอาบน้าทันที เพราะเป็นการล้างตัวยาออกจากผิวหนัง
และร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (จากร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) ซึ่งอาจทาให้เป็นไข้ได้
10.3 ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยาประคบ
11. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
12. ขนาดบรรจุ
บรรจุในซองพลาสติกสุญญากาศ ซองละ 1 ลูก แล้วบรรจุลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
13. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท
14. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
15. ข้อมูลเพิ่มเติม
ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บได้ประมาณ 2 ปี) น้าหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 200 กรัม

51. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
3
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
4
การบูร
Camphor
5 กรัม
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
55 กรัม
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่ อน้ ามัน เริ่ มร้ อน ใส่ ไพลที่ หั่ นเป็ นชิ้ น 1 กิ โลกรัม ทอดจนเนื้ อไพลแห้ ง กรอบ เป็ น สี น้ าตาล ใช้
ตะแกรง ตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ
เป็นสีน้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
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โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น
เพื่อใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
3) เติมน้ามันไพลทอด และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14.ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

52. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
3
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
4
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
25 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
55 กรัม
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น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมน้ามันไพลทอด น้ามันเขียว น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด
3) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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53. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
25 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
10 กรัม
3
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
4
การบูร
Camphor
5 กรัม
5
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
10 กรัม
6
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
45 กรัม
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น
เพื่อใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
3) เติมน้ามันไพลทอด น้ามันเขียว และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายเข้ากันหมด
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
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ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

54. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
2. สูตรตารับยา
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
ลาดับที่
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
3
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
10 กรัม
4
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
5 กรัม
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
50 กรัม
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัม ลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม เก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น
เพื่อใช้เตรียมตารับ
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1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ กับน้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันเขียว คนจนละลายเข้ากันหมด
3) เติมน้ามันไพลทอด และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

55. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 5
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 5
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
3
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
4
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
25 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
55 กรัม

- 135 3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึ ก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมน้ามันไพลทอด น้ามันระกา น้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
3) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

56. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 6
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 6

- 136 2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
1

น้ามันไพลทอด*

ส่วนที่ใช้
เหง้า

ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
25 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
3
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
4
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
5
การบูร
Camphor
5 กรัม
6
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
50 กรัม
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรงตัก
เฉพาะเนื้อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัม ลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม เก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันไพลทอด และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี

- 137 10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

57. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 7
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 7
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
25 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
3
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
6 กรัม
4
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
5
การบูร
Camphor
3 กรัม
6
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5 กรัม
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
48 กรัม
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น
เพื่อใช้เตรียมตารับ

- 138 4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา และน้ามันยูคาลิปตัส
คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันไพลทอด และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

58. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 8
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 8
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
3
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
* น้ามันไพลทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30 กรัม
10 กรัม
60 กรัม

- 139 3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมน้ามันไพลทอด และน้ามันระกา คนจนเข้ากัน
3) เติมน้ามันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

59. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 9
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 9
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ลาดับที่
ตัวยา
1

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
7 กรัม

น้ามันหอมระเหย
เหง้า
Phlai essential oil (Zingiber
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
3
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
4
การบูร
Camphor
2 กรัม
5
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
10 กรัม
6
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
3 กรัม
7
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
10 กรัม
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันหอมระเหยไพล น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันเขียว น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าว ตาม
สูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
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ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

60. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 10
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 10
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
1

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
14 กรัม

น้ามันหอมระเหย
เหง้า
Phlai essential oil (Zingiber
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
3
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
4
การบูร
Camphor
2 กรัม
5
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5 กรัม
6
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
5 กรัม
7
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
6 กรัม
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันหอมระเหยไพล น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันเขียว น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าว ตาม
สูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
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ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

61. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 11
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 11
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
7 กรัม

น้ามันหอมระเหย
เหง้า Phlai essential oil (Zingiber
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
15 กรัม
3
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
4
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
5
การบูร
Camphor
2 กรัม
6
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5 กรัม
7
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
3 กรัม
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันหอมระเหยไพล น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันเขียว และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
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ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

62. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 12
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 12
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
14 กรัม

น้ามันหอมระเหย
เหง้า
Phlai essential oil (Zingiber
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
3
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
4
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
5
การบูร
Camphor
2 กรัม
6
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
6 กรัม
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันหอมระเหยไพล น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
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ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

63. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 13
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 13
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้
ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
14 กรัม

น้ามันหอมระเหย
เหง้า
Phlai essential oil (Zingiber
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
3
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
76 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมน้ามันหอมระเหยไพล และน้ามันระกา จากนั้นเติมน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
3) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
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ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

64. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 14
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 14
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
5 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
2
น้ามันหอมระเหย
เหง้า Phlai essential oil (Zingiber
7 กรัม
ไพล
montanum (Koenig) Link ex Dietr.)
3
น้ามันว่านเอ็น
เหง้า Deep-fried Wan en lueng oil
5 กรัม
เหลืองทอด*
(Curcuma aurantiaca Van Zijp.)
4
น้ามันขมิ้นชันทอด* เหง้า Deep-fried Turmeric oil (Curcuma
3 กรัม
longa L.)
5
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
6
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
10 กรัม
7
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
8
การบูร
Camphor
5 กรัม
9
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
50 กรัม
* น้ามันไพลทอด น้ามันว่านเอ็นเหลืองทอด และน้ามันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มี
หน้าที่ป้องกันการหืน

- 146 3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
3.1 น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
3.2 น้ามันขมิ้นชันทอด
1) นาเหง้าขมิ้นชันสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นขมิน้ ชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้
ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อขมิ้นชัน
แห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก (อัตราส่วนขมิ้นชันต่อน้ามันมะพร้าว
เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่ งน้าหนักน้ามันที่ได้ และ
บันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม
3.3 น้ามันว่านเอ็นเหลืองทอด
1) นาเหง้าว่านเอ็นเหลืองสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นว่านเอ็นเหลือง เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ว่านเอ็นเหลืองที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อว่านเอ็นเหลืองแห้ง กรอบ
เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อว่านเอ็นเหลืองออก เติมว่านเอ็นเหลืองที่เหลืออีก 1กิโลกรัม ลงไปใน
น้ามันเดิม ทอดจนเนื้ อว่านเอ็นเหลืองแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อว่านเอ็น
เหลืองออก (อัตราส่วนว่านเอ็นเหลืองต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้ และ
บันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม
3.4 น้ามันหอมระเหยไพล ที่เตรียมจากเหง้าไพล และผ่านกรรมวิธีการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย แล้วเติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันไพลทอด น้ามันหอมระเหยไพล น้ามันว่านเอ็นเหลืองทอด น้ามันขมิ้นชันทอด และน้ามัน
มะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
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บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

65. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 15
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 15
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันไพลทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
15 กรัม

Deep-fried Phlai oil (Zingiber
montanum (Koenig) Link ex
Dietr.)
2
น้ามันขมิ้นชันทอด* เหง้า Deep-fried Turmeric oil
5 กรัม
(Curcuma longa L.)
3
น้ามันระกา
Methyl salicylate
10 กรัม
4
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
5
พิมเสน
Borneol
3 กรัม
6
การบูร
Camphor
2 กรัม
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
* น้ามันไพลทอด และน้ามันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน

- 148 3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
3.1น้ามันไพลทอด
1) นาเหง้าไพลสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นไพล เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ไพลที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อไพลแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้ตะแกรง
ตักเฉพาะเนื้ อไพลออก เติมไพลที่เหลืออีก 1 กิโลกรัมลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อไพลแห้ ง กรอบ เป็นสี
น้าตาล ปิดไฟใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อไพลออก (อัตราส่วนไพลต่อน้ามันมะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้และบันทึก
โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัมเก็บน้ามันในภาชนะปิดสนิท แล้วนาไปเก็บในที่มืด เย็น เพื่อ
ใช้เตรียมตารับ
3.2น้ามันขมิ้นชันทอด
1) นาเหง้าขมิ้นชันสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นขมิ้นชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ใช้
ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก 1กิโลกรัม ลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อขมิ้นชัน
แห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล ปิดไฟ ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก (อัตราส่วนขมิ้นชันต่อน้ามันมะพร้าว
เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้ และ
บันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันไพลทอด น้ามันขมิ้นชัน และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี

- 149 11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

66. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 16
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 16
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
15 กรัม
5 กรัม
3 กรัม
2 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
55 กรัม

1
น้ามันระกา
Methyl salicylate
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
3
พิมเสน
Borneol
4
การบูร
Camphor
5
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
6
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันยูคาลิปตัส น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี

- 150 9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

67. ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 17
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 17
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1
2
3
4
5
6
7

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
20 กรัม
5 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

เกล็ดสะระแหน่
Menthol
พิมเสน
Borneol
การบูร
Camphor
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
น้ามันระกา
Methyl salicylate
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
น้ามันหอมระเหย
Leech lime oil หรือ Kaffir lime
จากผิวผลมะกรูด
oil
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
45 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด ได้จากการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน แล้วเติมน้ามันระกา คนจนละลาย
3) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด และน้ามันมะพร้าวตาม
สูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
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ทา นวดบริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

68. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
1. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 1
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ชื่อภาษาอังกฤษ
น้าหนักยา ต่อ 100 กรัม
1
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
2.5 กรัม
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
15 กรัม
3
น้ามันอบเชย
Cinnamon oil
2.5 กรัม
4
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
2.5 กรัม
5
น้ามันกานพลู
Clove oil
2.5 กรัม
6
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
10 กรัม
7
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
8
พาราฟิน
Hard paraffin
20 กรัม
9
ปิโตรลาทัม
Petrolatum
40 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
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3) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
4) ผสมเกล็ดสะระแหน่ คนจนละลายบางส่วน
5) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันระกา น้ามันอบเชย น้ามันเขียว น้ามันกานพลู และน้ามันยูคาลิปตัส ตาม
สูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
6) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 5, 10, 15 และ 30 กรัม
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

69. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
1. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 2
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ชื่อภาษาอังกฤษ
1
น้ามันระกา
Methyl salicylate
2
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
3
การบูร
Camphor
4
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5
ขี้ผึ้ง
Beeswax
6
ปิโตรลาทัม
Petrolatum

น้าหนักยา ต่อ 100 กรัม
15 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
15 กรัม
50 กรัม
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ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) นาขี้ผึ้งใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
3) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
4) ผสมการบูร เกล็ดสะระแหน่ คนจนละลายบางส่วน
5) เติมน้ามันระกา และน้ามันยูคาลิปตัสตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
6) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 5, 10, 15 และ 30 กรัม
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุ ดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

70. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
1. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 3
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ชื่อภาษาอังกฤษ
1
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
3
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
4
น้ามันกานพลู
Clove oil

น้าหนักยา ต่อ 100 กรัม
2.5 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
2.5 กรัม
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ตัวยา
ชื่อภาษาอังกฤษ
น้าหนักยา ต่อ 100 กรัม
5
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
10 กรัม
6
การบูร
Camphor
5 กรัม
7
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
5 กรัม
8
ขี้ผึ้ง
Beeswax
20 กรัม
9
ปิโตรลาทัม
Petrolatum
40 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) นาขี้ผึ้งใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
3) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
4) ผสมการบูร เกล็ดสะระแหน่ คนจนละลายบางส่วน
5) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันระกา น้ามันเขียว น้ามันกานพลู และน้ามันยูคาลิปตัส ตามสูตร คนจน
ละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
6) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 5, 10, 15 และ 30 กรัม
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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71. ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
1. ชื่อยา ยาหม่อง บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย สูตร 4
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ชื่อภาษาอังกฤษ
น้าหนักยา ต่อ 100 กรัม
1
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
5 กรัม
2
น้ามันระกา
Methyl salicylate
15 กรัม
3
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
10 กรัม
4
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
20 กรัม
5
การบูร
Camphor
5 กรัม
6
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
7
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
10 กรัม
8
พาราฟิน
Hard paraffin
10 กรัม
9
ปิโตรลาทัม
Petrolatum
20 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) นาพาราฟินใส่ภาชนะ อุ่นให้ร้อนที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส
3) เติมปิโตรลาทัม อุ่นต่อจนละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
4) ผสมการบูร พิมเสน เกล็ดสะระแหน่ คนจนละลายบางส่วน
5) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันระกา น้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและ
เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
6) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
6. วิธีใช้
ทา นวด บริเวณที่มีอาการปวดเมื่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 5, 10, 15 และ 30 กรัม
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เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

72. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 1
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 1
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
3) เติมน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
20 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
60 กรัม
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เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

73. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 2
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 2
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
3) เติมน้ามันเขียว และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
10 กรัม
70 กรัม
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บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

74. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 3
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 3
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
10 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
70 กรัม

1
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
3
พิมเสน
Borneol
4
การบูร
Camphor
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันสะระแหน่ คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
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บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

75. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 4
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 4
2 สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
5 กรัม
3 กรัม
2 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
10 กรัม
65 กรัม

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
6
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันยูคาลิปตัส น้ามันเขียว น้ามันสะระแหน่ และน้ามันมะพร้าว ตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
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ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

76. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 5
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 5
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
65 กรัม

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
6
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันเขียว คนจน
ละลายหมด
3) เติมน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
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ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

77. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 6
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 6
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

น้ามันขมิ้นชันทอด*

เหง้า

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
5 กรัม

Deep-fried Turmeric oil
(Curcuma longa L.)
2
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
10 กรัม
3
พิมเสน
Borneol
5 กรัม
4
การบูร
Camphor
5 กรัม
5
น้ามันกานพลู
Clove oil
5 กรัม
6
น้ามันเขียว
Cajuput oil หรือ Cajeput oil
10 กรัม
7
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
60 กรัม
* น้ามันขมิ้นชันทอด มีส่วนผสมของผงดอกกานพลู ที่มีหน้าที่ป้องกันการหืน
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
3.1น้ามันขมิ้นชันทอด
1) นาเหง้าขมิ้นชันสด ล้างทาความสะอาด ผึ่งลมจนสะเด็ดน้า
2) หั่นขมิ้นชัน เป็นชิ้นเล็กๆ และชั่งน้าหนัก 2 กิโลกรัม
3) นาน้ามันมะพร้าว 1 กิโลกรัม ตั้งไฟร้อนปานกลาง ประมาณไม่เกิน 160 องศาเซลเซียส
4) เมื่อน้ามันเริ่มร้อน ใส่ขมิ้นชันที่หั่นเป็นชิ้น 1 กิโลกรัม ทอดจนเนื้อขมิ้นชันแห้ง กรอบ เป็นสีน้าตาล
ใช้ตะแกรงตักเฉพาะเนื้อขมิ้นชันออก เติมขมิ้นชันที่เหลืออีก 1กิโลกรัม ลงไปในน้ามันเดิม ทอดจนเนื้อ
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มะพร้าว เท่ากับ 2 ต่อ 1)
5) ยกลงจากเตา และเติมผงดอกกานพลู 5 กรัม ทิ้งไว้พออุ่น กรอง และชั่งน้าหนักน้ามันที่ได้ และ
บันทึกเก็บไว้ โดยมีปริมาณน้ามันที่เหลือไม่น้อยกว่า 600 กรัม
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย เติมน้ามันระกา คนจนละลายหมด
3) เติมน้ามันขมิ้นชันทอด และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนเข้ากัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

78. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 7
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 7
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1

เกล็ดสะระแหน่

-

Menthol

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
6 กรัม

- 163 ลาดับที่

ตัวยา

ส่วนที่ใช้

ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
5 กรัม
3 กรัม
3 กรัม
2 กรัม
2 กรัม
1 กรัม
78 กรัม

2
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
3
พิมเสน
Borneol
4
การบูร
Camphor
5
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
6
น้ามันระกา
Methyl salicylate
7
น้ามันอบเชย
Cinnamon oil
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ การบูร และพิมเสน คนจนเริ่มละลาย
3) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันระกา น้ามันอบเชย และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจน
ละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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79. ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 8
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย สูตร 8
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30 กรัม
20 กรัม
10 กรัม
15 กรัม
25 กรัม

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
3) เติม น้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแมลงกัดต่อย
6. วิธีใช้
ทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30, 60, 100 และ 120 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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80. ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 1
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 1
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30
20
10
15
10
15

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
6
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
3) เติม น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันสะระแหน่ ตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) เติมน้ามันมะพร้าว คนจนเป็นเนื้อเดียวกัน บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6. วิธีใช้
สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30 และ 50 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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81. ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 2
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 2
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
30 กรัม
20 กรัม
10 กรัม
15 กรัม
25 กรัม

1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
2
พิมเสน
Borneol
3
การบูร
Camphor
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
5
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
3) เติม น้ามันยูคาลิปตัส และน้ามันมะพร้าวตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6. วิธีใช้
สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30 และ 50 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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82. ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 3
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 3
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ น้าหนักยา (กรัม)
1
เกล็ดสะระแหน่
Menthol
8
2
พิมเสน
Borneol
2
3
การบูร
Camphor
4
4
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
16
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
ไม่มี
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
3) เติมน้ามันยูคาลิปตัสตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6. วิธีใช้
สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30 และ 50 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส าเร็จรูป ที่ กาหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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83. ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 4
1. ชื่อยา ยาน้ามันบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด สูตร 4
2. สูตรตารับยา
ลาดับที่
ตัวยา
ส่วนที่ใช้ ชื่อวิทยาศาสตร์/ ชื่อภาษาอังกฤษ
1
2
3
4
5
6
7

น้าหนักยา
ต่อ 100 กรัม
20 กรัม
5 กรัม
10 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม
5 กรัม

เกล็ดสะระแหน่
Menthol
พิมเสน
Borneol
การบูร
Camphor
น้ามันยูคาลิปตัส
Eucalyptus oil
น้ามันระกา
Methyl salicylate
น้ามันสะระแหน่
Peppermint oil
น้ามันหอมระเหย
Leech lime oil หรือ Kaffir lime oil
จากผิวผลมะกรูด
8
น้ามันมะพร้าว
Coconut oil
45 กรัม
3. วิธีการเตรียมวัตถุดิบก่อนใช้ปรุงยา
น้ามันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด ได้จากการกลั่นด้วยน้าหรือไอน้า
4. กรรมวิธีการผลิต
1) ชั่งส่วนผสมทุกชนิด น้าหนักตามสูตร
2) ผสมเกล็ดสะระแหน่ พิมเสน และการบูร คนจนละลายบางส่วน
3) เติมน้ามันสะระแหน่ น้ามันยูคาลิปตัส น้ามันระกา น้ามันหอมระเหยจากผิวผลมะกรูด และน้ามัน
มะพร้าว ตามสูตร คนจนละลายและเป็นเนื้อเดียวกัน
4) บรรจุลงภาชนะบรรจุที่เหมาะสม
5. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
6. วิธีใช้
สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
7. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
8. คาเตือน
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ไม่มี
10. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่มี
11. ขนาดบรรจุ
บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม ขนาด 30 และ 50 มิลลิลิตร
12. การเก็บรักษา
ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

- 169 13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัตถุดิบ และผลิ ตภัณ ฑ์ส าเร็จรูปที่กาหนดในแต่ละกรณี และให้ เป็น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

บัญชี ๒ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้ง
รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564
ยาจากสมุนไพร ประเภทตารับยาพัฒนาจากสมุนไพร
1. ยากล้วย

1. ชื่อยา ยากล้วย
2. รูปแบบยา ยาผง
3. ตัวยาสาคัญ ผงกล้วยน้าว้าหรือผงกล้วยหักมุก
3.1 ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Musa sp. (ABB group) “kluai namwa” หรื อ Musa sp. (ABB group)
“kluai hakmuk”
3.2 ส่วนที่ใช้ ผลกล้วยน้าว้าดิบชนิดแก่จัด หรือผลกล้วยหักมุกดิบชนิดแก่จัด
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาผง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ปอกเปลือก ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) บรรจุผงยาลงซองที่กันความชืนได้ ซองละ 5, 10 กรัม
6. ข้อบ่งใช้
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชือ เช่น อุจจาระไม่
เป็นมูก หรือมีเลือดปน
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ขนาดบรรจุซองละ 5 กรัม
รับ ประทาน ครังละ 2 ซอง ชงในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิ ลิ ตร วันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า
กลางวัน และเย็น
7.2 ขนาดบรรจุซองละ 10 กรัม
รับ ประทาน ครังละ 1 ซอง ชงในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิ ลิ ตร วันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า
กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
9.1 ไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูก หรือผู้ที่มีภาวะล้าไส้อุดตัน
9.2 การรับประทานยานีติดต่อกันนาน ๆ อาจท้าให้ท้องอืดได้

-210. อาการไม่พึงประสงค์
ท้องอืด
11. ขนาดบรรจุ
ยาผง บรรจุซองที่กันความชืนซองละ 5 หรือ 10 กรัม แล้วบรรจุซองลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิด
อื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

2. ยาขิง

1. ชื่อยา ยาขิง
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตั วยาสาคัญ ผงจากเหง้าขิง ที่มีน้ามันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก
(v/w)
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Rosc.
3.2 ส่วนที่ใช้ เหง้าแก่
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาขิงปริ มาณ 250 มิ ล ลิ กรัมต่อเม็ ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผ งยาที่
สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาขิงที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
5.2 ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุ ในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ

-36. ข้อบ่งใช้
6.1 บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด
6.2 ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมารถ เมาเรือ
6.3 ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด
ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานวันละ 2 - 4 กรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครัง หลังอาหาร เช้า
กลางวัน และเย็น
ยาชง รับประทานวันละ 2 - 4 กรัม แช่ในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที วันละ 3 ครัง หลัง
อาหาร เช้า กลางวัน และเย็น
7.2 ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมารถ เมาเรือ
ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานวันละ 1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที - 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ยาชง รับประทานวันละ 1 – 2 กรัม แช่ในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที รับประทาน
ก่อนเดินทาง 30 นาที - 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
7.3 ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครังละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
ยาชง รับประทานครังละ 1 กรัม แช่ในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที ก่อนการผ่าตัด 1
ชั่วโมง
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้ยานีร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด
เลือด (antiplatelets)
9.2 ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
9.3 ไม่แนะน้าให้รับประทานในเด็กอายุต่้ากว่า 6 ขวบ
10. อาการไม่พึงประสงค์
อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม)
11.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด

-414. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

3. ยาขมิ้นชัน
1. ชื่อยา ยาขมินชัน
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง
3. ตั วยาส าคั ญ ผงจากเหง้าขมิ นชัน ที่ มี สารส้ าคั ญ curcuminoids ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 5.0 โดยน้ าหนั ก
(w/w) และน้ามันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยปริมาตรต่อน้าหนัก (v/w)
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L.
3.2 ส่วนที่ใช้ เหง้า
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาขมินชันปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่
สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาขมินชันที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
6. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
7. ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครังละ 2 - 4 แคปซูล วันละ 4 ครัง หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผู้ที่ท่อน้าดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้าดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
9.2 ควรระวังการใช้กับหญิงตังครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
9.3 ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
9.4 ควรระวังการใช้ยานีร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด
เลือด (antiplatelets)
9.5 ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP
450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้น เอนไซม์ CYP 2A6
9.6 ควรระวั ง การใช้ ร่ ว มกั บ ยารั ก ษาโรคมะเร็ ง บางชนิ ด เช่ น doxorubicin, chlormethine,
cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยา ดังกล่าว

-510. อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
11. ขนาดบรรจุ
ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวน
แคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

4. ยาชุมเห็ดเทศ

1. ชื่อยา ยาชุมเห็ดเทศ
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงใบชุมเห็ ดเทศ ที่มีส ารส้าคัญ hydroxyanthracene derivatives โดยค้านวณเป็น
rhein-8-glucoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้าหนัก (w/w)
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alata (L.) Roxb. (ชื่อพ้อง Cassia alata L.)
3.2 ส่วนที่ใช้ ใบ
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาชุมเห็ดเทศปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผง
ยาที่สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาชุมเห็ดเทศที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
5.2 ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 3 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการท้องผูก

-67. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครังละ 12 – 24 เม็ด วันละ 1 ครัง ก่อนนอน
7.2 ยาชง รับประทานครังละ 1 – 2 ซอง แช่ในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที วันละ
1 ครัง ก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี หรือผู้ป่วย inflammatory bowel disease
9.2 การรับประทานยานีในขนาดสูงอาจท้าให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
9.3 ไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะท้าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้าและ
เกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และท้าให้ล้าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย
9.4 ควรระวังการใช้ในหญิงตังครรภ์และหญิงให้นมบุตร
10. อาการไม่พึงประสงค์
อาจท้าให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของล้าไส้ใหญ่
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม)
11.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 3 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

5. ยาบัวบก

1. ชื่อยา ยาบัวบก
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงจากส่วนเหนือดินบัวบก
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb.
3.2 ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง

-72) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาบัวบกปริมาณ 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่
สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาบัวบกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
5.2 ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
แก้ไข้ แก้ร้อนใน ช้าใน
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครังละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครัง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
7.2 ยาชง รับประทานครังละ 2 - 4 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
รับประทานวันละ 3 ครัง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้สมุนไพรวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae)
9. ข้อควรระวัง
9.1 ไม่แนะน้าให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
9.2 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึนควรปรึกษาแพทย์
9.3 หลีกเลี่ยงการใช้ยานีติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจท้าให้เกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วยบางราย
9.4 ควรระวังการใช้ยานีร่วมกับยาที่มีผลต่อตับ ยาขับปัสสาวะ และยาที่มีผลข้างเคียงท้าให้ง่วงนอน
เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
9.5 บัวบกอาจเพิ่มระดับน้าตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และท้าให้ประสิทธิผลของยาลดน้าตาลและ
ยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
9.6 ควรระวั งการใช้ ร่ ว มกั บ ยาที่ มี ก ระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ผ่ าน Cytochrome P450 (CYP 450)
เนื่องจากบัวบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 2C9 และ CYP 2C19
10. อาการไม่พึงประสงค์
ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอืด และปัสสาวะบ่อย
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 400 มิลลิกรัม)

-811.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

6. ยาฟ้าทะลายโจร

1. ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง
3. ตัวยาสาคัญ ผงจากส่วนเหนื อดินของฟ้าทะลายโจร ที่มีสารส้าคัญ total lactone โดยค้านวณเป็น
andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 โดยน้าหนัก (w/w) และปริมาณ andrographolide ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1.0 โดยน้าหนัก (w/w)
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
3.2 ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาฟ้าทะลายโจรปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้
ผงยาที่สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาฟ้าทะลายโจรที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
6. ข้อบ่งใช้
6.1 บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชือ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน
6.2 บรรเทาอาการเจ็บคอ
6.3 บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนือ
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชือ รับประทานครังละ 2-8 แคปซูล วันละ 4 ครัง
หลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน

-97.2 บรรเทาอาการหวัด เจ็ บ คอ รับประทานครังละ 6 - 12 แคปซูล วันละ 4 ครัง หลั งอาหารเช้า
กลางวัน เย็น และก่อนนอน
8. คาเตือน
8.1 ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
8.2 ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
8.3 หากใช้ยานีแล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์
8.4 หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึน หรืออาการรุนแรงขึนระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบ
แพทย์
8.5 หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท้าให้แขนขามีอาการอ่อนแรง
9. ขนาดบรรจุ
ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวน
แคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม)
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
11. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

7. ยามะขามแขก

1. ชื่อยา ยามะขามแขก
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงใบ หรือผงใบและฝักมะขามแขก โดยมีสารส้าคัญ hydroxyanthracene glycoside ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2.5 ค้านวณเป็น sennoside B
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna alexandrina Mill.
3.2 ส่วนที่ใช้ ใบ ใบและฝัก
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยามะขามแขกปริมาณ 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผง
ยาที่สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยามะขามแขกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล

- 10 5.2 ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุ ในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
บรรเทาอาการท้องผูก
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครังละ 2 - 3 แคปซูล วันละ 1 ครัง ก่อนนอน
7.2 ยาชง รับ ประทานครังละ 2 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
รับประทานวันละ 1 ครัง ก่อนนอน
8. ข้อห้ามใช้
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะทางเดิ น อาหารอุ ด ตั น (gastrointestinal obstruction) หรือ ปวดท้ อ งโดยไม่ ท ราบ
สาเหตุ
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้ยานีในเด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
9.2 การรับประทานยานีในขนาดสูง อาจท้าให้เกิดไตอักเสบ (nephritis)
9.3 ไม่ควรใช้ยานีติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะท้าให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสีย น้าและเกลือ
แร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะท้าให้ล้าไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้า
ไม่ใช้ยาจะไม่ถา่ ย
9.4 ควรระวังการใช้ยานีกับหญิงตังครรภ์และหญิงให้นมบุตร
10. อาการไม่พึงประสงค์
ปวดมวนท้อง ผื่นคัน
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 400 มิลลิกรัม)
11.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี
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8. ยามะระขี้นก

1. ชื่อยา ยามะระขีนก
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงจากเนือผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขีนก
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L.
3.2 ส่วนที่ใช้ เนือผลแก่ที่ยังไม่สุก
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยามะระขีนกปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี) ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยา
ที่สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยามะระขีนกที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
5.2 ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
แก้ไข้ แก้ร้อนใน เจริญอาหาร
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง รับประทานครังละ 2 - 4 แคปซูล วันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และ
เย็น
7.2 ยาชง รับประทานครังละ 1 - 2 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
รับประทานวันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าท้าให้ระดับน้าตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิด
อาการชักได้
9. ข้อควรระวัง
9.1 ไม่แนะน้าให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
9.2 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึน ควรปรึกษาแพทย์
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อื่น ๆ หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจท้าให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้
9.4 ควรระวังการใช้ยานีในผู้ป่วยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานว่าท้าให้การเกิดตับอักเสบได้
10. อาการไม่พึงประสงค์
คลื่ นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้ า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้ องเดิน ท้ องอืด ปวด
ศีรษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline phosphatase ในเลือดได้
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม)
11.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

9. ยารางจืด

1. ชื่อยา ยารางจืด
2. รูปแบบยา ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงใบรางจืดโตเต็มที่
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl.
3.2 ส่วนที่ใช้ ใบโตเต็มที่
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
บรรเทาพิษยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก
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รับประทานครังละ 2 - 3 ซอง แช่ในน้าร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที วันละ 3 ครัง ก่อน
อาหารเช้า กลางวัน และเย็น หรือเมื่อมีอาการ
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้ยานีกับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่้า
9.2 ควรระวังการใช้ยานีกับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับยา
เหล่านันออกจากร่างกาย ท้าให้ประสิทธิผลของยาลดลง
10. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
11. ขนาดบรรจุ
ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1 ซอง
เยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุตาม
ความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ต้าและคันน้าซาวข้าว รับประทานแก้พิษผิดส้าแดง

10. ยาหญ้าดอกขาว

1. ชื่อยา ยาหญ้าดอกขาว
2. รูปแบบยา ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงหญ้าดอกขาว
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia cinerea (L.) Less.
3.2 ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
ลดความอยากบุหรี่
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รับประทานครังละ 2 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที รับประทานวัน
ละ 3 - 4 ครัง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง
10. อาการไม่พึงประสงค์
ปากแห้ง คอแห้ง
11. ขนาดบรรจุ
ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้ว บรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อ กระดาษ และบรรจุล งในกล่อ งหรือ ภาชนะบรรจุช นิดอื่น ที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อ ภาชนะ
บรรจุตามความเหมาะสม
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

11. ยาหญ้าปักกิ่ง

1. ชื่อยา ยาหญ้าปักกิ่ง
2. รูปแบบยา ยาแคปซูลชนิดแข็ง ยาชง
3. ตัวยาสาคัญ ผงหญ้าปักกิ่ง
3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Murdannia loriformis (Hassk.) R.S. Rao & Kammathy
3.2 ส่วนที่ใช้ ส่วนเหนือดิน
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
5.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 100
4) ชั่งผงยาหญ้าปักกิ่งปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด หรือ 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด และ lactose (ถ้ามี)
ผสมในเครื่องผสม จนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
5) ชั่ง magnesium stearate (ถ้ามี) โดยมีปริมาณ 0.5 - 1 % โดยน้าหนักของผงยา
6) น้าไปผสมจนได้ผงยาที่สม่้าเสมอ
7) น้าผงยาหญ้าปักกิ่งที่ผสมแล้วบรรจุลงในแคปซูลเบอร์ศูนย์ โดยใช้เครื่องบรรจุแคปซูล
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1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1 ซอง
เยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
แก้ไข้ แก้ร้อนใน แก้น้าเหลืองเสีย
7. ขนาดและวิธีใช้
7.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง ขนาด 250 มิลลิกรัมต่อเม็ด
รับประทานครังละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
7.2 ยาแคปซูลชนิดแข็ง ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด
รับประทานครังละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
7.3 ยาชง รับประทานครังละ 2 - 3 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที
รับประทานวันละ 3 ครัง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
8. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
9. ข้อควรระวัง
9.1 ไม่แนะน้าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก
9.2 หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึนควรปรึกษาแพทย์
10. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
11. ขนาดบรรจุ
11.1 ยาแคปซูลชนิดแข็ง บรรจุในขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม
(จ้านวนแคปซูลต่อภาชนะบรรจุตามความเหมาะสม) (น้าหนักผงยาแคปซูลละ 250 หรือ 400 มิลลิกรัม)
11.2 ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุ
ตามความเหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ตามภูมิปัญญาเดิมใช้ทังต้น คันน้าแล้วตังทิงไว้เพื่อให้ตกตะกอน แล้วน้าส่วนใสไป รับประทาน
1. ชื่อยา ยาหญ้าหนวดแมว
2. รูปแบบยา ยาชง

12. ยาหญ้าหนวดแมว
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3.1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
3.2 ส่วนที่ใช้ ใบและส่วนยอด
4. ที่มาของสูตรยา
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562
5. กรรมวิธีการผลิต
ยาชง
1) น้าตัวยาสมุนไพรมาล้างท้าความสะอาด ท้าให้เป็นชินขนาดเล็กลง แล้วผึ่งให้แห้ง
2) น้ามาอบความร้อนด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส จนกว่าจะแห้ง
3) น้าสมุนไพรที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด แล้วน้าผงยามาผ่านแร่งเบอร์ 60 - 80
4) บรรจุผงยาลงซองเยื่อกระดาษ ซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1
ซองเยื่อกระดาษ
6. ข้อบ่งใช้
ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่วขนาดเล็ก
7. ขนาดและวิธีใช้
รับประทานครังละ 2 - 3 ซอง แช่ในน้าร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที ดื่มวันละ
2 - 3 ครัง
8. ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการท้างานของหัวใจและ/หรือไตบกพร่อง
9. ข้อควรระวัง
9.1 ควรระวังการใช้ยานีกับผู้ป่วยที่ต้องจ้ากัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เนื่องจากยา
หญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง
9.2 ควรระวังการใช้ยานีร่วมกับยาลดน้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน (oral hypoglycemic agents)
หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
10. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรายงาน
11. ขนาดบรรจุ
ยาชง บรรจุในซองเยื่อกระดาษซองละ 1 กรัม แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุที่กันความชืน ซองละ 1 ซองเยื่อ
กระดาษ และบรรจุลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุชนิ ดอื่นที่เหมาะสม (จ้านวนซองต่อภาชนะบรรจุตามความ
เหมาะสม)
12. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
13. การควบคุมคุณภาพ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวัต ถุดิ บ และผลิ ตภั ณ ฑ์ ส้ าเร็จรูป ที่ ก้าหนดในแต่ ล ะกรณี และให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด
14. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

บัญชี ๓ ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรซึ่งการผลิตหรือนาเข้าเพื่อขาย ต้องได้รับใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารับ ใบรับแจ้ง
รายละเอียดหรือใบรับจดแจ้ง และชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สาหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขอจดแจ้ง พ.ศ. 2564
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กระเทียม)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระเทียม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.1 ชื่อสามัญไทย
กระเทียมหรือกระเทียมโทน
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Garlic
1.3 ชือ่ วิทยาศาสตร์
Allium sativum L.
1.4 ส่วนที่ใช้
หัวกระเทียม (Bulb)
2. กรรมวิธีการผลิต
- บดเป็นผง
- บีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน
- สกัดด้วยน้ำ กรณีมีสำรส้ำคัญต้องระบุเป็นอัลลิอิน (alliin) หรือ อัลลิซิน (allicin)
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 กรรมวิธีกำรผลิตบีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน
- มีส่วนช่วยในกำรขับลมและลดอำกำรท้องอืด
3.2 กรรมวิธีกำรผลิตบดเป็นผง บีบหรือกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อให้ได้น้ำมัน หรือสกัดด้วยน้ำ
- มีส่วนช่วยคงสภำวะปกติของระดับไขมันหลอดเลือดในผู้ใหญ่
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนพร้อมอำหำร วันละ 2 - 5 กรัม (ค้ำนวณเป็นน้ำหนักหัวกระเทียมสด) โดยหำกระบุ
สำรส้ำคัญ ต้องมีปริมำณอัลลิอิน (alliin) วันละ 4 - 12 มิลลิกรัม หรืออัลลิซิน (allicin) วันละ 2 - 5
มิลลิกรัม
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
6.1 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 ผู้ที่รับประทำนยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือดหรือยำยับยังเอนไซม์โปรตีเอส (Protease inhibitors)
ยำลดควำมดันโลหิตสูง ยำลดน้ำตำลในเลือด ยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพที่อำจส่งผลต่อกำรแข็งตัวของเลือด
เช่น แปะก๊วย ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 หยุดรับประทำนหำกมีอำกำรแพ้
7.2 ผู้ที่จะเข้ำรับกำรผ่ำตัดให้หยุดรับประทำน และปรึกษำแพทย์ก่อนเข้ำรับกำรผ่ำตัด
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8. อาการไม่พึงประสงค์
ระคำยเคืองทำงเดินอำหำร อำจท้ำให้เกิดอำกำรแพ้
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักแคปซูลที่ได้รับอนุญำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บุก)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ

บุก ชนิดแคปซูลหรือชนิดผง
Konjac
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1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ
Amorphophallus brevispathus Gagnep.
Amorphophallus konjac K.Koh
ชื่อพ้อง Amorphophallus rivieri
Amorphophallus muelleri Blume
ชื่อพ้อง Amorphophallus oncophyllus Prain ex Hook.f.
1.4 ส่วนที่ใช้
หัวบุก (Tuber)
2. กรรมวิธีการผลิต
- บดเป็นผง
- สกัดด้วยน้ำ
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 มีส่วนช่วยในกำรลดน้ำหนักในผู้ที่จ้ำกัดกำรบริโภคอำหำรพลังงำนต่้ำ
3.2 กำรรับประทำนอย่ำงสม่้ำเสมอ มีส่วนช่วยคงค่ำปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภำพดี
4. ขนาดและวิธีใช้
ค้ำนวณขนำดและวิธีใช้เป็นปริมำณสำรส้ำคัญกลูโคแมนแนน ดังนี
4.1 ขนำดกำรใช้ส้ำหรับกำรมีส่วนช่วยในกำรลดน้ำหนักในผู้ที่จ้ำกัดกำรบริโภคอำหำรพลังงำนต่้ำ
ชนิดแคปซูล
รับประทำนกลูโคแมนแนนครังละ 1 กรัม ร่วมกับน้ำเปล่ำอย่ำงน้อย 240 มิลลิลิตร วันละ 3 ครัง
ก่อนอำหำร 30 นำที - 1 ชั่วโมง
ชนิดผง
รับประทำนกลูโคแมนแนนครังละ 1 กรัม ผสมน้ำอย่ำงน้อย 240 มิลลิลิตร วันละ 3 ครัง ก่อน
อำหำร 30 นำที - 1 ชั่วโมง
4.2 ขนำดส้ำหรับมีส่วนช่วยคงค่ำปกติของระดับไขมันในเลือด ในผู้ใหญ่สุขภำพดี
ชนิดแคปซูล
รับประทำนกลูโคแมนแนนอย่ำงน้อยวันละ 4 กรัม ร่วมกับน้ำเปล่ำอย่ำงน้อย 240 มิลลิลิตร โดย
แบ่งรับประทำน วันละ 1 - 3 ครัง ก่อนอำหำร 30 นำที - 1 ชั่วโมง
ชนิดผง
รับประทำนกลูโคแมนแนนอย่ำงน้อยวันละ 4 กรัม ผสมน้ำอย่ำงน้อย 240 มิลลิลิตร โดยแบ่ง
รับประทำน วันละ 1 - 3 ครัง ก่อนอำหำร 30 นำที - 1 ชั่วโมง
5. ข้อห้ามใช้
ห้ำมใช้ในผู้ที่มปี ัญหำเกี่ยวกับกำรกลืน
6. คาเตือน
6.1 ควรรับประทำนห่ำงจำกยำ อย่ำงน้อย 2 ชั่วโมง และไม่ควรรับประทำนก่อนนอน
6.2 หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยเบำหวำนควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทำน
6.3 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 หำกต้องกำรรับประทำนติดต่อกันนำนกว่ำ 8 สัปดำห์ ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกร
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7.2 ควรปรึกษำแพทย์ทันที หำกมีอำกำรเจ็บหน้ำอก อำเจียน กลืนหรือหำยใจล้ำบำกหลังรับประทำน
ผลิตภัณฑ์
8. อาการไม่พึงประสงค์
ถ่ำยเหลว ท้องอืด ท้องเสีย ไม่สบำยท้อง
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ชนิดผง
น้ำหนักต่อซอง ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ำของน้ำหนักต่อซองที่ได้รับ
อนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ขมิ้นชัน)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
1.4 ส่วนที่ใช้
2. กรรมวิธีการผลิต
บดเป็นผง

ขมินชัน ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
ขมินชัน
Turmeric
Curcuma longa L.
ชื่อพ้อง Curcuma domestica Valeton
เหง้ำ
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3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยลดอำกำรที่เกิดจำกสภำวะอำหำรไม่ย่อย
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนวันละไม่เกิน 2 กรัมต่อวัน (ค้ำนวณเป็นน้ำหนักเหง้ำขมินแห้ง)
5. ข้อห้ามใช้
ห้ำมใช้กับผู้ที่ท่อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อขมินชัน
6. คาเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 ควรระวังกำรใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภำยใต้กำรดูแลของแพทย์
7.2 ควรระวังกำรใช้ขมินชันร่วมกับสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยำต้ำนกำรจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
7.3 ควรระวังกำรใช้ขมินชันร่วมกับยำที่กระบวนกำรเมแทบอลิซึม ผ่ำนเอนไซม์ Cytochrome P450
(CYP 450) เนื่องจำกสำร curcumin ยับยัง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้น เอนไซม์ CYP 2A6
7.4 ควรระวังกำรใช้ขมินชันร่วมกับยำรักษำโรคมะเร็งบำงชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine,
cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจำก curcumin อำจมีผลต้ำนฤทธิ์ยำดังกล่ำว
8. อาการไม่พึงประสงค์
ผิวหนังอักเสบจำกกำรแพ้
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
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- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

4. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ขิง)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขิง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูลหรือชนิดผง
1.1 ชื่อสามัญไทย
ขิง
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Ginger
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Zingiber officinale Roscoe
1.4 ส่วนที่ใช้
เหง้ำ
2. กรรมวิธีการผลิต
บดเป็นผง
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยลดอำกำรที่เกิดจำกสภำวะอำหำรไม่ย่อย
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนวันละ 0.3 - 3 กรัม (ค้ำนวณเป็นเหง้ำแห้ง)
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 ควรระวังกำรใช้ผลิตภัณฑ์นีร่วมกับสำรกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยำต้ำนกำรจับตัว
ของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
7.2 ควรระวังกำรใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภำยใต้กำรดูแลของแพทย์
8. อาการไม่พึงประสงค์
อำกำรแสบร้อนบริเวณทำงเดินอำหำร อำกำรระคำยเคืองบริเวณปำกและคอ
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
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10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำ หรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (แครอต)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร แครอต ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Carrot
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Daucus carota L. subsp. sativus
1.4 ส่วนที่ใช้
รำก
2. กรรมวิธีการผลิต
- สกัดด้วยน้ำ โดยมีสำรส้ำคัญเบต้ำ-แคโรทีน (Beta-carotene)
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- สกัดด้วยน้ำและเอทำนอล โดยมีสำรส้ำคัญเบต้ำ-แคโรทีน (Beta-carotene)
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 เป็นแหล่งสำรตังต้นของวิตำมินเอในร่ำงกำย ที่ช่วยบ้ำรุงรักษำสุขภำพ
3.2 เป็นแหล่งสำรตังต้นของวิตำมินเอในร่ำงกำย ที่มีส่วนช่วยพัฒนำและคงสภำพปกติของกำรมองเห็น
ตอนกลำงคืน
3.3 เป็นแหล่งสำรตังต้นของวิตำมินเอในร่ำงกำย ที่มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกำรมองเห็น ผิว เนือเยื่อ
และกำรท้ำงำนของระบบภูมิคุ้มกัน
4. ขนาดและวิธีใช้
ปริมำณเบต้ำ-แคโรทีน (Beta-carotene) วันละ 390 - 4,800 ไมโครกรัม
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
ควรระวังกำรใช้ในผู้ที่ใช้ยำอนุพันธ์ของวิตำมินเอ เนื่องจำกอำจเกิดภำวะวิตำมินเอมำกเกิน
8. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรำยงำน
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่ เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
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- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

6. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ซิตรัสไบโอเฟลวานอยด์)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซิตรัสไบโอเฟลวำนอยด์ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ
Citrus bioflavonoids
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์ของแหล่งวัตถุดิบ
Citrus aurantiifolia
Citrus limon
Citrus hystrix DC.
1.4 ส่วนที่ใช้ ผล
2. กรรมวิธีการผลิต
สกัดด้วยน้ำ
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
เป็นแหล่งของสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
4. ขนาดและวิธีใช้
ปริมำณซิตรัส ไบโอเฟลวำนอยด์ ไม่เกินวันละ 600 มิลลิกรัม และมีปริมำณเฮสเพอริดีน ไม่เกิ น 20
มิลลิกรัมต่อวัน
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
6.1 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 ผู้ที่ได้รับยำรักษำโรค หำกต้องกำรรับประทำนผลิตภัณฑ์ซิตรัส ไบโอเฟลวำนอยด์ ขนำดตังแต่ 50
มิลลิกรัมต่อวันขึนไป ต้องปรึกษำแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนรับประทำน เนื่องจำกซิตรัส ไบโอเฟลวำนอยด์
อำจท้ำให้ประสิทธิภำพกำรรักษำลดลง
7. ข้อควรระวัง
ไม่มี
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8. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรำยงำน
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

7. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ถั่วเหลือง)

1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ

ถั่วเหลือง ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
ถั่วเหลือง
Soybean
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1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Glycine max (L.) Merr.
1.4 ส่วนที่ใช้
เมล็ด
2. กรรมวิธีการผลิต
บดเป็นผง โดยต้องมีกรรมวิธีผ่ำนควำมร้อน
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 เป็นแหล่งของโปรตีนที่ช่วยบ้ำรุงรักษำสุขภำพ
3.2 เป็นแหล่งของโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้ำงและซ่อมแซมเนือเยื่อ
3.3 เป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องกับกำรสังเครำะห์โปรตีนในกล้ำมเนือ
3.4 เป็นแหล่งของกรดอะมิโนจ้ำเป็นที่ช่วยบ้ำรุงรักษำสุขภำพ
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำน วันละ 7.5 - 8 กรัม
5. ข้อห้ามใช้
ห้ำมใช้ในผู้ที่แพ้โปรตีน
6. คาเตือน
เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
ไม่มี
8. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรำยงำน
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
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- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

8. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เทียนเกล็ดหอย)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทียนเกล็ดหอย ชนิดชง
1.1 ชื่อสามัญไทย
เทียนเกล็ดหอย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Psyllium
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Plantago ovata Forssk.
1.4 ส่วนที่ใช้
เมล็ดหรือเยื่อหุ้มเมล็ด
2. กรรมวิธีการผลิต
บดเป็นผง
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 เพิ่มกำกใยอำหำรทีอ่ ำจส่งผลให้ช่วยในกำรขับถ่ำย
3.2 มีส่วนช่วยส่งเสริมกำรเคลื่อนไหวของล้ำไส้ โดยกำรเพิ่มมวลและปริมำณน้ำ
4. ขนาดและวิธีใช้
รั บ ประทำนวั น ละ 2.5 - 7 กรั ม (ค้ ำนวณเป็ น เมล็ ด หรือ เยื่ อ หุ้ ม เมล็ ด ) โดย 1 กรัม ผสมน้ ำ 240
มิลลิลิตร คนให้เข้ำกันและดื่มทันที
5. ข้อห้ามใช้
5.1 ห้ำมใช้ในผู้ที่มีภำวะกลืนล้ำบำก
5.2 ห้ำมใช้ในผู้ป่วยเบำหวำนที่มีปัญหำในกำรควบคุมระดับน้ำตำลในเลือด
5.3 ห้ำมใช้ในผู้ที่เคยรับประทำนยำระบำยหรือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในกำรขับถ่ำยแล้วท้ำให้ระบบขับถ่ำย
อุจจำระผิดปกติอย่ำงทันทีโ ดยมีอำกำรมำกกว่ำ 2 สัปดำห์ หรือมีอำกำรเลือดออกทำงทวำรหนักโดยไม่
ทรำบสำเหตุ หรือไม่ถ่ำยเมื่อใช้ยำระบำยชนิดอื่น
6. คาเตือน
6.1 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 ผู้ที่มีอำกำรปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน หรือเป็นไข้ ควรปรึกษำแพทย์ก่อนรับประทำน
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6.3 รับประทำนห่ำงจำกยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่นอย่ำงน้อย 2-3 ชั่วโมง
6.4 ไม่ควรรับประทำนก่อนนอน
7. ข้อควรระวัง
7.1 หยุดรับประทำนหำกมีอำกำรแพ้
7.2 ควรดื่มน้ำตำมมำกๆหลังรับประทำน เพื่อป้องกันล้ำไส้อุดตัน
7.3 ควรปรึกษำแพทย์ทันที หำกมีอำกำรเจ็บหน้ำอก อำเจียน กลืนหรือหำยใจล้ำบำกหลังรับประทำน
ผลิตภัณฑ์
7.4 ถ้ำมีอำกำรปวดท้องภำยใน 24 ชั่วโมง หลังจำกกำรรับประทำน ให้หยุดใช้และปรึกษำแพทย์
8. อาการไม่พึงประสงค์
8.1 อำจท้ำให้เกิดลมในกระเพำะอำหำร หรือมีอำกำรท้องอืด
8.2 อำจเกิดอำกำรแพ้จำกกำรสัมผัสหรือสูดดม
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
น้ ำหนั กต่ อ ซอง ต้ องคลำดเคลื่ อนไม่ข ำดหรือเกิน กว่ำร้อยละสิ บ ห้ ำของน้ ำหนัก ต่อ ซองที่ ได้ รับ
อนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

9. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (พริกไทย)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
1.4 ส่วนที่ใช้

พริกไทย ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
พริกไทย
Pepper/black pepper
Piper nigrum L.
ผล
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2. กรรมวิธีการผลิต
บดเป็นผง
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยในกำรย่อยอำหำร
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนวันละ 250 - 420 มิลลิกรัม (ค้ำนวณเป็นผลแห้ง) และต้องมีปริมำณพิเพอรีน (piperine)
ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อวัน
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
6.1 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 หญิงให้นมบุตรควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อนรับประทำน
6.3 หำกต้องกำรรับประทำนผลิตภัณฑ์พริกไทยร่วมกับยำหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพอื่น ควรปรึกษำแพทย์
หรือเภสัชกรก่อนรับประทำน เนื่องจำกพริกไทยอำจท้ำให้ประสิทธิภำพกำรรักษำลดลง
7. ข้อควรระวัง
7.1 หำกต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ติดต่อกันนำนกว่ำ 12 สัปดำห์ ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกร
8. อาการไม่พึงประสงค์
ไม่สบำยท้องหรือมีอำกำรผิดปกติของระบบทำงเดินอำหำร
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
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- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

10. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (พริก)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร พริก ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.1 ชื่อสามัญไทย
พริก
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Chili, peppers
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Capsicum annuum L.
1.4 ส่วนที่ใช้
ผล
2. กรรมวิธีการผลิต
- บดเป็นผง
- สกัดด้วยน้ำ
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 มีส่วนช่วยในกำรย่อยอำหำร
3.2 มีส่วนช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิต
4. ขนาดและวิธีใช้
รับ ประทำนวัน ละ 15 - 360 มิ ล ลิ ก รัม (ค้ำนวณเป็ น ผลแห้ ง ) และปริม ำณแคปไซซิ น ไม่เกิน 15
มิลลิกรัมต่อวัน
5. ข้อห้ามใช้
เด็กห้ำมรับประทำน
6. คาเตือน
6.1 สตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีแผลในกระเพำะอำหำรหรือมีกำรอักเสบ ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
รับประทำน
7. ข้อควรระวัง
ไม่มี
8. อาการไม่พึงประสงค์
อำจเกิดกำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร
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9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

11. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เห็ดหลินจือ)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.1 ชื่อสามัญไทย
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
1.4 ส่วนที่ใช้

เห็ดหลินจือ ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
เห็ดหลินจือ
Reishi mushroom
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.
ดอกเห็ด
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2. กรรมวิธีการผลิต
- สกัดด้วยเอทำนอล โดยมีสำรส้ำคัญพอลิแซ็กคำไรด์ ร้อยละ 40
- สกัดด้วยน้ำและเอทำนอล โดยมีสำรส้ำคัญพอลิแซ็กคำไรด์ ร้อยละ 40
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
3.1 มีส่วนช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
3.2 มีส่วนช่วยลดอำกำรอ่อนเพลียที่มีสำเหตุจำกภำวะเครียด
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนพร้อมอำหำร วันละไม่เกิน 1.5 - 2 กรัม (ค้ำนวณเป็นดอกเห็ดแห้ง)
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
6.1 เด็ก สตรีมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตรไม่ควรรับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 หยุดรับประทำนหำกมีอำกำรแพ้
8. อาการไม่พึงประสงค์
ผู้ที่รับประทำนติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำน 3 - 6 เดือน อำจท้ำให้เกิดอำกำรปำกแห้ง จมูกและคอแห้ง
คัน ท้องเสีย มึนงง ปวดศีรษะ เลือดก้ำเดำไหล ไม่สบำยท้อง หรือมีเลือดปนออกมำกับอุจจำระ
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
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- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกับเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

12. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (เห็ดหอม)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร เห็ดหอม ชนิดเม็ดหรือชนิดแคปซูล
1.1 ชื่อสามัญไทย
เห็ดหอม
1.2 ชื่อสามัญอังกฤษ Shiitake
1.3 ชื่อวิทยาศาสตร์
Lentinula edodes (Berk.) Pegler
1.4 ส่วนที่ใช้
ดอกเห็ด
2. กรรมวิธีการผลิต
- บดเป็นผง
- สกัดด้วยเอทำนอล กรณีระบุสำรส้ำคัญต้องมีพอลิแซ็กคำไรด์ ร้อยละ 40
3. ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ
มีส่วนช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
4. ขนาดและวิธีใช้
รับประทำนวันละ 1.6 - 6 กรัม (ค้ำนวณเป็นดอกเห็ดแห้ง)
5. ข้อห้ามใช้
ไม่มี
6. คาเตือน
6.1 เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทำน
6.2 ผู้ที่ให้นมบุตร ผู้ที่รับประทำนยำต้ำนกำรแข็งตัวของเลือด ควรปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
รับประทำน
7. ข้อควรระวัง
7.1 หยุดรับประทำนหำกมีอำกำรแพ้
8. อาการไม่พึงประสงค์
ยังไม่มีรำยงำน
9. ส่วนประกอบอื่นๆ (วัตถุเจือปนอาหาร)
ให้ปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอำหำร
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10. การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง และบรรจุในภำชนะปิดสนิท
11. ข้อกาหนดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
11.1 ข้อก้ำหนดด้ำนสำรปนเปื้อนและจุลินทรีย์ก่อโรค
- ตะกั่ว
ไม่เกิน 1 มก./กก.
- สำรหนูในรูปอนินทรีย์
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ ำหรับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มีส่ วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- สำรหนูทังหมด
ไม่เกิน 2 มก./กก. (ส้ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนประกอบ
ของสัตว์น้ำหรืออำหำรทะเล)
- Staphylococcus aureus
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Clostridium spp.
ตรวจไม่พบใน 0.1 กรัม
- Salmonella spp.
ตรวจไม่พบใน 25 กรัม
- E. coli
น้อยกว่ำ 3 ใน 1 กรัม โดยวิธี เอ็มพีเอ็น
11.2 ข้อก้ำหนดด้ำนคุณภำพของรูปแบบผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดเม็ด
(1) น้ำหนักเม็ด
- ชนิดเม็ดไม่เคลื อบ ต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิบห้ ำ ของน้ำหนักเม็ดที่
ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ชนิดเม็ดเคลือบ ต้องทดสอบกั บเม็ดก่อนกำรเคลือบ โดยต้องคลำดเคลื่อนไม่ขำดหรือเกิน
กว่ำร้อยละสิบห้ำ ของน้ำหนักเม็ดที่ได้รับอนุญำตขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
(2) ระยะเวลำในกำรแตกกระจำยตัว (disintegration time)
- ชนิดเม็ดไม่เคลือบ แตกตัวไม่เกินสำมสิบนำที
- ชนิดเม็ดเคลือบ แตกตัวไม่เกินหนึ่งชั่วโมง
(3) สีและรูปลักษณะภำยนอก
ตรงตำมที่ได้รับอนุญำตให้ขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
กรณีชนิดแคปซูล
(1) น้ำหนักแคปซูล
ต้องคลำดเคลื่ อนไม่ขำดหรือเกินกว่ำร้อยละสิ บห้ ำ ของน้ำหนักแคปซูล ที่ได้รับอนุญ ำตขึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
12. ข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มี

