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ท ำไหมตอ้งมี 

ทุกประเทศต่างมทีรัพยากรอยู่จ ากดัในขณะทีม่ยีา
ส าเร็จรูปจ าหน่ายในท้องตลาดเป็นจ านวนมาก 



 

 
บัญชียาหลกัแห่งชาติ (National List of Essential 

Medicines) 
 

องค์การอนามัยโลกจึงน าหลักการยาจ าเป็นมาใช้

เป็นคร้ังแรกในปี 2520 และน าให้ประเทศ
สมาชิกคัดเลือกรายการยาจ าเป็น (essential 
medicines) 

 



 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้บัญชี

ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ.ใด และ

เป็นฉบบัที่เทา่ไร  



 
 ส าหรับประเทศไทยมีมูลค่าการบริโภคยาภายในประเทศมากกว่า 

140,000 ล้านบาทเมื่อ พ.ศ. 2553 โดยค่าใช้จ่ายด้านยานี้สงูกว่า
ร้อยละ 30 ของค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ 

คนไทยและมีบญัชียาจ าเป็นแห่งชาติฉบบัแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 ซึ่งได้
พัฒนามาเป็นระยะจนถงึบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ฉบับน้ี 
รวม 12 ฉบับ 

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น ขอเรียนว่า บัดนี้  ได้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 223 ง เรียบร้อย

แล้วเมื่อวันที่ 17 กนัยายน 2558 

บัญชียาหลกัแห่งชาติ ของไทย 



 

คณะอนุกรรมการพฒันาบัญชียาหลกัแห่งชาติได้ก าหนดปรัชญา 
หลกัการและเกณฑ์ในการพฒันาบัญชียาหลกัแห่งชาติไว้ เพือ่เป็น
เป้าหมายและสร้างความเข้าใจร่วมกันของคณะอนุกรรมการฯ 
คณะท างาน ฯลฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการฯ ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพทุกสาขา สภาวิชาชีพ หน่วยงานประกัน
สุขภาพ สถาบันการศึกษา องค์กรทีเ่กีย่วข้อง และสาธารณชน  

 
ปรัชญาและหลกัการในการพฒันาบัญชียาหลกัแห่งชาต ิ

 



 

เพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เพ่ือสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคัดเลือกยาอย่างโปร่งใส 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

เป้าประสงค์ของบัญชียาหลกัแห่งชาติข้อ
ใดส าคญัทีสุ่ด 



 

: บญัชียำหลกัแห่งชำติ มีเป้ำประสงคเ์พ่ือสร้ำง
เสริมระบบกำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล 

ปรัชญำ 



 
บญัชียำฉบบั2556  มุ่งสร้ำง บญัชียำแห่งชำติ เพื่อใชเ้ป็นกลไกหน่ึงในกำร

ส่งเสริมระบบกำรใชย้ำของประเทศใหส้อดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาวถิีชีวติ
พอเพยีง[2] โดยใหมี้รำยกำรยำท่ีมีความจ าเป็นในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหา
สุขภาพของคนไทย ดว้ยกระบวนกำรคดัเลือกยำท่ีโปร่งใส และกำรมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ยำท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกตอ้งเป็นยำท่ีมีประสิทธิภำพจริง 
สนบัสนุนดว้ยหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์มีประโยชน์มำกกวำ่ควำมเส่ียงจำกกำรใชย้ำ
อยำ่งชดัเจน มีความคุ้มค่าตามหลกัเศรษฐศาสตร์สำธำรณสุขสอดคลอ้งกบัสภำพ
เศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของสงัคม โดยจดัใหมี้กลไกกลำงก ำกบั
ส ำหรับผูป่้วยท่ีมีควำมจ ำเป็นจ ำเพำะใหส้ำมำรถเขำ้ถึงยำได ้

ค ำอธิบำย 



 
บญัชียำหลกัแห่งชำติฉบบัน้ี มีคุณสมบติัเป็นบญัชียำยงัผล
(effective list) เพื่อให้ระบบประกนัสุขภำพแห่งชำติ ระบบ
ประกันสังคม ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร 
พนักงำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระบบสวสัดิกำร
อ่ื น ๆ  ส ำ ม ำ ร ถ อ้ ำ ง อิ ง เ ป็ น สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ ำ น ย ำ 
(pharmaceutical benefit scheme) โดยเกิดเสถียรภำพและเป็น
ธรรมในระบบประกนัสุขภำพ 

ค ำอธิบำย 



 

หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งช้ี เป็นยาที่มี คุณภาพ มี
ประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เ ช่ือถือได้ ให้
ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเส่ียงจากการใช้ยาอย่าง
ชัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ ้าซ้อน ค านึงถึงปัญหาเช้ือ
ดือ้ยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายงัผลอย่างเป็นขั้นตอน 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  



 
1) ความพอประมาณ ควำมพอดี ไม่นอ้ยหรือมำกเกินไป ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  
2) ความมีเหตุผล ทุกกำรตดัสินใจ ทุกกำรกระท ำ กำรลงทุน ตอ้งเป็นไปอยำ่งมี

เหตุผล ค ำนึงถึงเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และผลท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนอยำ่งรอบคอบ  
3) การมีภูมิคุ้มกนัทีด่ใีนตวั กำรเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเผชิญผลกระทบและ

กำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกทั้งภำยในและภำยนอก  
4) มีความรู้ มีควำมรอบรู้ รอบคอบ และระมดัระวงัในกำรน ำ ควำมรู้ วิทยำกำร

เทคโนโลยต่ีำงๆมำใชใ้นกำรวำงแผนและกำรปฏิบติักำร  
5) มีคุณธรรม มีควำมตระหนกั มีควำมซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน มีควำมเพียร และ

ใชส้ติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 

หลกัปรัชญาวถิชีีวติพอเพยีง 
 มี 3 คุณลกัษณะ และ 2 เงื่อนไขส ำคญั คอื  



 
“ยาจ าเป็น หรือยาหลกั” มีค  ำจ ำกดัควำมดงัน้ี “ยำท่ีมีควำมส ำคญั 

เป็นยำพ้ืนฐำนท่ีขำดเสียมิได ้มีควำมจ ำเป็นต่อสุขภำพประชำชน 
ตลอดจนกำรแกไ้ขปัญหำสำธำรณสุขของประเทศ” 
 ปัจจุบนัประเทศไทยใชบ้ญัชียำหลกัแห่งชำติ พ.ศ. 2556 

(NATIONAL LIST OF ESSENTIAL MEDICINES 2013) เป็น
รำยกำรยำจ ำเป็นพ้ืนฐำนท่ีใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำสำธำรณสุขของ
ประเทศ 
 

ค ำจ ำกดัควำม 



 

 บัญชียาส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข หมำยควำมว่ำ รำยกำรยำส ำหรับใช้ใน
โรงพยำบำลและสถำนบริกำรสำธำรณสุข ท่ีแนบทำ้ย
ประกำศเ ร่ือง  บัญชียำหลักแห่งชำติ  พ.ศ.  2556 
ประกอบดว้ยบญัชียอ่ย 5 บญัชี ไดแ้ก่ บญัชี ก บญัชี ข 
บญัชี ค บญัชี ง และบญัชี จ 

ค ำจ ำกดัควำม 



 
 บัญชียาจากสมุนไพร หมำยควำมวำ่ รำยกำรยำจำกสมุนไพรท่ี
มีกำรใชต้ำมองคค์วำมรู้ดัง่เดิมและยำพฒันำจำกสมุนไพร ซ่ึงมี
ยำสมุนไพรหรือตวัยำในสูตรต ำรับ รูปแบบยำ ขอ้บ่งใช ้ควำม
แรง ขนำดและวิธีใช้ตำมรำยละเอียดในบัญชียำแนบท้ำย
ประกำศบัญชียำหลักแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้ ง น้ียำจำก
สมุนไพรตำมรำยกำรในบญัชีให้ใชส้ ำหรับโรงพยำบำล สถำน
บริกำรสำธำรณสุข รวมทั้ง งำนสำธำรณสุขมูลฐำนดว้ย 

ค ำจ ำกดัควำม 



 

 เภสัชต ารับโรงพยาบาล หมำยควำมว่ำ รำยกำรยำ
ท่ี โ ร ง พ ย ำ บ ำ ลส ำ ม ำ ร ถ ผ ลิ ต ข้ึ น ใ ช้ ภ ำ ย ใ น
โรงพยำบำล ตำมเภสัชต ำรับของโรงพยำบำล หรือ
ตำมท่ีระบุไวใ้นบญัชีแนบทำ้ยประกำศเร่ือง บญัชียำ
หลกัแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ค ำจ ำกดัควำม 



 

ยึดหลักการคัดเลือกยาที่มีความจ าเป็นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย ด้วยกระบวนการ
คัดเลือกยาที่ โปร่งใส อาศัยข้อมูลที่ทันสมัยและ
เหมาะสมตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิของการจัดท าบัญชียาหลกัแห่งชาติ 



 

 
ววิฒันาการของบัญชียาหลกัแห่งชาติ 

 

2515 

ปรับปรุงโครงสร้ำง
ใหโ้รงพยำบำลใน
ส่วนภูมิภำค มำ
สังกดัส ำนกังำน
ปลดักระทรวง  

โรงพยำบำลภูมิภำค
เป็นผูป้ระสำนงำน 
และจดัท ำ “เภสัช
ต ำรับของกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 
2515” เพื่อให้
โรงพยำบำลใน
สังกดักระทรวง
สำธำรณสุข ใหเ้ป็น
แม่แบบในกำร
คดัเลือกยำไวใ้ชใ้น
โรงพยำบำลของตน 

2519 

ปรับปรุงเภสัชต ำรับ
ฉบบักระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 
2519 ใหส้มบูรณ์
ยิง่ข้ึน  

ค ำนึงถึงควำม
ประหยดัในดำ้น
งบประมำณ และ
ควำมสะดวกใน
กำรบริหำรยำของ
ผูป้ฏิบติังำน 
พยำยำมหลีกเล่ียง
กำรใชย้ำท่ีมี
ส่วนประกอบของ
ตวัยำหลำยชนิด 

2522 

มีกำรประชุมสมชัชำ
อนำมยัโลก คร้ังท่ี 31  

แนวทำงส ำหรับกำร
พฒันำระบบยำ 
(Pharmaceutical Supply 
System) จนถึงระดบัท่ี
สำมำรถจดัหำยำจ ำเป็น 
(Essential drugs) ซ่ึงมี
คุณภำพใหแ้ก่ประชำชน
ไดท้ัว่ถึงและเพียงพอใน
รำคำท่ียอ่มเยำ กระทรวง
สำธำรณสุขจึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจดัท ำบญัชี
ยำหลกัแห่งชำติ 

2524 

พิจำรณำกลัน่กรอง
รำยกำรยำท่ีจ ำเป็น
ใชใ้นสถำนบริกำร
ทำงกำรแพทยทุ์ก
ระดบั 

ลดภำระค่ำใชจ่้ำย
ดำ้นสุขภำพของ
ประเทศไทยท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน จนเป็น
ปัญหำท่ีส ำคญัของ
ประเทศท่ีตอ้ง
ช่วยกนัแกไ้ขอยำ่ง
รีบด่วน  

2535 

พยำยำมใหมี้กำร
บงัคบัใช ้บญัชียำ
หลกัแห่งชำติ 
พ.ศ. 2535  

สำมำรถช่วยลด
ปัญหำกำร
คดัเลือก กำรผลิต 
จดัหำ บริหำร
จดักำร และระบบ
ขอ้มูลข่ำวสำร
ดำ้นยำไดอ้ยำ่ง
มำกตลอดจนลด
กำรใชย้ำท่ี
ฟุ่มเฟือยและไม่
สมเหตุสมผล 

2537 

มีกำรตั้ง
คณะกรรมกำร
ทบทวนรำยกำร
ยำบญัชีทุกกลุ่ม 
(รวม 29 กลุ่ม)  

มีกำรเพิ่มเติมตวั
ยำใหม่ท่ีจดัเป็น
สำรเคมีตวัใหม่  
(new chemical 
entities) ซ่ึงตอ้ง
ใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชำญ
เฉพำะโรค และ
ตัดยาบางรายการ

ที่มีอยู่เดิมออก 



 

 
ววิฒันาการของบัญชียาหลกัแห่งชาติ 

 

2539 

ใชช่ื้อตำมรำยช่ือของ
เภสัชภณัฑส์ำกลท่ี
หำ้มกำรใชสิ้ทธิ
ครอบครอง 

ประชำชนทุกระดบั
มีคุณภำพชีวติท่ีดีข้ึน 
มีควำมเสมอภำคเท่ำ
เทียมกนั อีกทั้งลด
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นยำลง  
จดัท ำรำยกำรยำหลกั
เป็น 3 บญัชีเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำร
บริหำรยำของสถำน
บริกำรสำธำรณสุข 

2542 

มีกำรเปล่ียนแปลงและ
พฒันำในดำ้นต่ำง ๆ 
เช่น มีกำรคน้พบและ
วจิยัพฒันำยำใหม่
เพิ่มข้ึนอยำ่งรวดเร็ว  

เพื่อใหรั้กษำโรคได้
หลำกหลำยข้ึน มี
ประสิทธิภำพสูงข้ึน 
อำกำรขำ้งเคียงลดลง 
ขณะเดียวกนั
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นยำเพิ่ม
สูงข้ึนมำก  

2544 

ปฏิรูประบบบริกำร
สุขภำพ เพื่อให้
ประชำชนมี
หลกัประกนัสุขภำพ 

เกิดพระรำชบญัญติั
หลกัประกนัสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. 2545  

2551 

ปรับปรุงบญัชียำหลกั
แห่งชำติเพื่อใชเ้ป็น
กลไกหน่ึงในกำร
ส่งเสริมระบบกำรใชย้ำ
ของประเทศ 

สอดคลอ้งกบัหลกั
ปรัชญำวถีิชีวติพอเพียง 
และใหค้วำมมัน่ใจวำ่ 
ยำในบญัชียำหลกั
แห่งชำติเป็นยำท่ีดี 
ปลอดภยั มีคุณภำพ 
บญัชียำหลกัฯน้ีไดมี้
กำรริเร่ิมใหมี้บญัชียำ จ 

2556 

ไดรั้บกำรปรับปรุง เพิ่มเติม
และแกไ้ขเป็นระยะๆ อยำ่ง
ต่อเน่ืองทนัเหตุกำรณ์และ
เผยแพร่อยำ่งทัว่ถึง  

พิจำรณำจำกขอ้มูลหลกัฐำนทำงวชิำกำร 
ดำ้นควำมปลอดภยั ประสิทธิผล 
ประสิทธิภำพและมุ่งหวงัใหเ้กิดควำมเป็น
ธรรมระหวำ่งประชำชนกลุ่มต่ำงๆ โดยให้
เหมำะสมกบับริบทของระบบสุขภำพ 
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(หนำ้ 235) 

2558 



 

ขอ้ 1 ระบบกำรคดัเลือกยำตอ้งเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนั และแกไ้ขปัญหำ
ดำ้นสุขภำพของประเทศไทยเป็นหลกั 

ขอ้ 2 ระบบกำรคดัเลือกตอ้งแสดงขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีละเอียดพอ เอ้ือให้เกิดกำรใช้
ขอ้มูลครบถว้นในกำรตดัสินใจ มีขอ้มูลและเหตุผลชดัเจนทุกขั้นตอน และอธิบำยต่อ
สำธำรณชนได ้(explicit information) กำรตดัสินใจคดัเลือกยำใชห้ลกัฐำนวิชำกำรเชิง
ประจกัษ ์(evidence-based literature) หรือกำรให้คะแนนท่ีมีประสิทธิผลเป็นหลกัใน
กำรคดัเลือกร่วมกบัควำมเห็นของผูเ้ช่ียวชำญทำงกำรแพทย/์เภสัชศำสตร์/เศรษฐศำสตร์
สำธำรณสุขและควำมเห็นเชิงนโยบำยของผูบ้ริหำรในหน่วยงำนหลำยฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ง หลกัฐำนและควำมเห็นท่ีไดรั้บจำกผูท่ี้มีส่วนร่วมในสังคมในระหว่ำงขั้นตอน
กำรคดัเลือกยำ 
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ข้อ 3 กำรคัดเลือกและแสดงรำยกำรยำ ให้ใช้ช่ือสำมัญของยำ 
รูปแบบยำ ควำมแรง ขนำดบรรจุ ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่ระบุจึงใช้
ควำมแรงและขนำดบรรจุอ่ืนได ้ทั้งน้ี ให้ระบุเง่ือนไขกำรสั่งใชย้ำ
หรือจดัหำยำตำมควำมเหมำะสมรวมทั้ง ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ไดแ้ก่ 
ค ำ เตือน และหมำยเหตุ (ค ำแนะน ำ ข้อสังเกต ข้อควรระวัง 
ค ำอธิบำย)เวน้แต่ กรณียำชีววตัถุท่ีมีขอ้มูลชดัเจนวำ่ ต ำรับยำชีววตัถุ
ท่ีต่ำงกนันั้นมีผลต่อกำรรักษำใหพิ้จำรณำเป็นรำยต ำรับ 
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ขอ้ 4 ตอ้งค ำนึงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภำพยำ เช่น รูปแบบยำ 
กำรเกบ็รักษำ ควำมคงตวัของยำ ขนำดบรรจุวนัหมดอำย ุเป็น
ตน้ ตลอดจน ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัยำ เช่น ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรยำ และกำรยอมรับในกำรใชย้ำของผูป่้วย 
(compliance) เป็นตน้ 
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ขอ้ 5 ตอ้งค ำนึงถึงขอ้มูลเชิงเศรษฐศำสตร์ดำ้นค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน รำคำยำ 

ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยทั้งของระบบประกนัสุขภำพต่ำงๆ สงัคมและประชำชน 
ตลอดจนฐำนะเศรษฐกิจของประเทศในกรณีท่ีคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำแลว้
เห็นวำ่ยำนั้นมีควำมส ำคญั แต่อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถและภำระในกำร
จ่ำยทั้งของระบบประกนัสุขภำพต่ำงๆ สงัคมและผูป่้วย จะตอ้งจดัใหมี้ระบบกำร
ประเมิน ควำมคุม้ค่ำและผลกระทบทำงกำรเงิน ตำมคู่มือกำรประเมินเทคโนโลยี
ดำ้นสุขภำพส ำหรับประเทศไทย ท่ีคณะอนุกรรมกำรไดใ้หค้วำมเห็นชอบไวแ้ลว้ 
โดยมอบหมำยใหค้ณะท ำงำนดำ้นเศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข เป็นผูด้  ำเนินกำร 
และเสนอผลกำรพิจำรณำต่อคณะอนุกรรมกำรประกอบกำรตดัสินใจคดัเลือกยำ 
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ขอ้ 6 ในกรณีท่ียำมีคุณสมบติัครบตำมเกณฑก์ำรพิจำรณำ แต่ไม่
มีกำรข้ึนทะเบียนต ำรับยำ หรือไม่มีจ ำหน่ำยในประเทศ ให้
ก ำหนดรำยกำรยำดงักล่ำวเป็นยำก ำพร้ำ3 ในบญัชียำหลกั
แห่งชำติ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรกำร
ในกำรแกปั้ญหำกำรเขำ้ถึงยำดงักล่ำวต่อไป 
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ข้อ 7 กรณยีาที่อยู่ระหว่างการติดตามความปลอดภัย 
(Safety Monitoring Program: SMP) และ
ข้อบ่งใช้ของยาที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารก ากบัยา 

(off-label indication) ให้ด าเนินการคัดเลือกตาม
เกณฑ ์ดังนี้ 
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 ข้อ 7.1 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมิใช่ยาที่อยู่ระหว่างการตดิตามความปลอดภัย 

(SafetyMonitoring Program: SMP) เว้นแต่ ก) เป็นยาในบัญชี จ
(1) ซ่ึงมีระบบก ากบัดูแลที่เข้มงวดกว่าระบบ SMP ข) เป็นยาบางรายการที่สามารถ
ช่วยเพ่ิมการแข่งขัน หรือลดการผูกขาด หรือท าให้ราคายาหรือค่าใช้จ่ายในการรักษา

ลดลงอย่างชัดเจน หรือช่วยเพ่ิมกรอบรายการยาในข้อบ่งใช้ที่พิจารณา ให้สามารถ

ครอบคลุมยาที่มีประสทิธภิาพดกีว่าอย่างชัดเจน หรือเป็นยาจ าเป็นต้องใช้เน่ืองจากไม่มี

วิธกีาร รักษาอื่นทดแทนได้ โดยยาน้ันต้องมีประโยชน์เหนือความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
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 ขอ้ 7.2 เน่ืองจำกกำรใชย้ำในขอ้บ่งใชท่ี้นอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นเอกสำรก ำกบัยำ (off-labelindication) นั้น 

มีควำมจ ำเป็นในบำงกรณี และเป็นกำรคุม้ครองผูป่้วยใหส้ำมำรถเขำ้ถึงบริกำรไดแ้ละเป็นมำตรฐำนใหผู้ ้
ประกอบวชิำชีพในกำรใหบ้ริกำรได ้ใหด้ ำเนินกำรคดัเลือกตำมเกณฑด์งัน้ี 

 ก) ขอควำมร่วมมือส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำพิจำรณำประสำนกบัผูป้ระกอบ 
 กำรเพื่อใหม้ำข้ึนทะเบียนขอ้บ่งใชใ้หม่เพิ่มเติมใหเ้รียบร้อย 
 ข) ในกรณีท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมขอ้ ก หรืออยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร คณะอนุกรรมกำร พฒันำบญัชียำ

หลกัแห่งชำติก ำหนดเกณฑด์งัต่อไปน้ี ในกำรพิจำรณำขอ้บ่งใชท่ี้ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน 
 โดยตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมเกณฑต่์อไปน้ีทุกขอ้ 
 1) มีหลกัฐำนสนบัสนุนประโยชน์ของยำในขอ้บ่งใชด้งักล่ำวอยำ่งชดัเจน 
 2) เป็นขอ้บ่งใชท่ี้เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกลแต่ไม่ไดย้ืน่จดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงคณะอนุกรรมกำร

พฒันำบญัชียำหลกัแห่งชำติใหค้วำมเห็นชอบ ขอควำมร่วมมือส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำในกำร
ติดตำมขอ้มูลในกำรใชย้ำเป็นพิเศษ 
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ขอ้ 8 ควรเป็นยำเด่ียว หำกจ ำเป็นตอ้งเป็นยำผสมจะตอ้ง
มีขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดท่ี้แสดงว่ำยำผสมมีขอ้ดีกว่ำหรือเท่ำ
เทียมกบัยำเด่ียวในดำ้นควำมปลอดภยั ประโยชน์และ
ค่ำใชจ่้ำย นอกจำกน้ียำผสมจะตอ้งมีขอ้ดีกว่ำยำเด่ียวใน
ประเด็นของ compliance และ/หรือ กำรชะลอหรือ
ป้องกนักำรด้ือยำของเช้ือก่อโรค 
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ข้อ 9 หากเป็นยาที่ มีหลายข้อบ่งใ ช้  แต่มีความ
เหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้ ให้ระบุข้อบ่งใช้และ

เงื่อนไขการสั่งใช้ยาเพ่ือให้การใช้ยาดังกล่าวเป็นไปตาม

ขั้นตอนอย่างเหมาะสม เงื่อนไขการสั่งใช้ต้องมีความ

ชัดเจน เอื้ อต่อการใช้ยาเป็นขั้นตอน ตามระบบบัญชี

ย่อย ซึ่งแบ่งเป็นบัญชีย่อย ก ข ค ง และ จ 

เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติ 



 

บัญชี ก หมายถึง รายการยาส าหรับสถานพยาบาลทุก

ระดับ เป็นรายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่

สนับสนุนการใช้ มีประสบการณ์การใช้ใน ประเทศไทย

อย่างพอเพียง และเป็นยาที่ควรได้รับการเลือกใช้เป็น

อนัดับแรกตามข้อบ่งใช้ของยานั้น 
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บญัชี ข หมำยถึง รำยกำรยำท่ีใชส้ ำหรับขอ้บ่งใช้
หรือโรคบำงชนิดท่ีใชย้ำในบญัชี ก ไม่ได ้หรือไม่
ไดผ้ลหรือใชเ้ป็นยำแทนยำในบญัชี ก ตำมควำม
จ ำเป็น 
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บญัชี ค หมำยถึง รำยกำรยำท่ีตอ้งใชใ้นโรคเฉพำะทำงโดยผูช้  ำนำญ หรือผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมำยจำกผูอ้  ำนวยกำรของสถำนพยำบำลนั้นๆ โดยมีมำตรกำรก ำกบั
กำรใช ้ซ่ึงสถำนพยำบำลท่ีใชจ้ะตอ้งมีควำมพร้อม ตั้งแต่กำรวินิจฉยัจนถึงกำร
ติดตำมผลกำรรักษำ เน่ืองจำกยำกลุ่มน้ี เป็น ยำท่ีหำกใชไ้ม่ถูกตอ้ง อำจเกิดพิษ
หรือเป็น อนัตรำยต่อผูป่้วยหรือเป็นสำเหตุใหเ้กิดเช้ือด้ือยำไดง่้ำย หรือเป็นยำท่ีมี
แนวโนม้ในกำรใชไ้ม่ตรงตำมขอ้บ่งช้ีหรือไม่คุม้ค่ำหรือ NATIONAL LIST OF 
ESSENTIAL MEDICINES 2013 บญัชียำหลกัแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖มีกำร
น ำไปใชใ้นทำงท่ีผดิ หรือมีหลกัฐำนสนบัสนุนกำรใชท่ี้จ ำกดั หรือมี
ประสบกำรณ์กำรใชใ้นประเทศไทยอยำ่งจ ำกดัหรือมีรำคำแพงกวำ่ยำอ่ืนในกลุ่ม
เดียวกนั 

เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติ 



 
บญัชี ง หมำยถึง รำยกำรยำท่ีมีหลำยขอ้บ่งใช ้แต่มีควำม
เหมำะสมท่ีจะใชเ้พียงบำงขอ้บ่งใช ้หรือมีแนวโนม้จะมีกำรสัง่
ใชย้ำไม่ถูกตอ้ง หรือ เป็นรำยกำรยำท่ีมีรำคำแพง จึงเป็นกลุ่มยำ
ท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรระบุขอ้บ่งใชแ้ละเง่ือนไขกำรสัง่ใชย้ำ 
กำรใชบ้ญัชียำหลกัแห่งชำติไปอำ้งอิงในกำรเบิกจ่ำยควรน ำขอ้
บ่งใชแ้ละเง่ือนไขกำรสัง่ใชไ้ปประกอบในกำรพิจำรณำอนุมติั
กำรเบิกจ่ำยจึงจะก่อประโยชนสู์งสุด  

เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติ 



 
บญัชี จ(1) หมำยถึง รำยกำรยำส ำหรับโครงกำรพิเศษของกระทรวง ทบวง กรม หรือ

หน่วยงำนของรัฐ 
ท่ีมีกำรก ำหนดวธีิกำรใชแ้ละกำรติดตำมประเมินกำรใชย้ำตำมโครงกำร โดยมีหน่วยงำนนั้น

รับผดิชอบ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะอนุกรรมกำรฯ เป็นระยะตำมควำม
เหมำะสม เพื่อพิจำรณำจดัเขำ้ประเภทของยำ(ก ข ค ง) ในบญัชียำหลกัต่อไปเม่ือมีขอ้มูล
เพียงพอ 

บญัชี จ(2) หมำยถึง รำยกำรยำส ำหรับผูป่้วยทีม่ีควำมจ ำเป็น เฉพำะ4 ใหเ้ขำ้ถึงยำไดอ้ยำ่งสม
เหตุผลและคุม้ค่ำ ซ่ึงมีกำรจดักลไกกลำงเป็นพิเศษในก ำกบักำรใชย้ำภำยใตค้วำมรับผิดชอบ
ร่วมกนัของระบบประกนัสุขภำพ ซ่ึงดูแลโดย กรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ส ำนกังำน
ประกนัสังคม กระทรวงแรงงำน ส ำนกังำนหลกัประกนัสุขภำพแห่งชำติ และหน่วยงำน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกยาในบัญชียาหลกัแห่งชาติ 



 
เป็นช่ือเรียกของกลุ่มยายาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนดให้เป็นยาสามัญประจ าบ้าน ที่สามารถให้ประชาชน
ทั่วไปที่ไม่ได้เป็น แพทย์หรือผู้มีหน้าที่ด าเนินการทางการแพทย์ สามารถ
ใช้ได้อย่างไม่มีความอันตรายและเป็นการรักษาตนเองเบื้องต้น ใช้รักษา
อาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีอาการรุนแรง โดยผู้ป่วยหรือประชาชน
สามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเอง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน ้าร้อนลวก ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็นต้น สามารถหาซ้ือได้ทัว่ไปโดยไม่ต้องมีใบส่ังแพทย์ 
ได้แก่ 

 

ยาสามัญประจ าบ้าน 



 

ยำเมด็บรรเทำปวด ลดไข ้พำรำเซตำมอล ขนำด 
500 มก. และขนำด 325 มก. ยำน ้ ำ บรรเทำปวด
ลดไข ้พำรำเซตำมอล แผน่   เจลติดหนำ้ผำกลด
ไข ้

 

กลุ่มยำบรรเทำปวดลดไข[้แก]้ 



 

ยำเมด็แกแ้พล้ดน ้ำมูก คลอร์เฟนิรำมีน 
 

 กลุ่มยำแกแ้พ ้ลดน ้ำมูก[แก]้ 



 

ยำน ้ำแกไ้อ ขบัเสมหะส ำหรับเดก็ 
ยำแกไ้อน ้ำด ำไม่มากกว่า 60 ซีซี 

 

 กลุ่มยำแกไ้อ ขบัเสมหะ[แก]้ 



 

ยำดมแกว้งิเวยีน เหลำ้แอมโมเนียหอม 
ยำดมแกว้งิเวยีน แกค้ดัจมูก ยำทำระเหย 
บรรเทำอำกำรคดัจมูกชนิดข้ีผึ้ง 

กลุ่มยำดมหรือยำทำแกว้งิเวยีน หนำ้มืด 
คดัจมูก[แก]้ 



 

 ยำแกเ้มำรถ เมำเรือ ไดเมนไฮดริเนท 
 

กลุ่มยำแกเ้มำรถ เมำเรือ[แก]้ 



 

 ยำกวำดคอ ยำรักษำล้ินเป็นฝ้ำ เยนเช่ียนไว
โอเลต ยำแกป้วดฟัน 
 ยำดมบรรเทำอำกำรระคำยคอ 

 

กลุ่มยำส ำหรับโรคปำก และล ำคอ[แก]้ 



 

 ยำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยำธำตุน ้ ำแดง  ยำเม็ดแก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดำ ม้ินท์  ยำขับลม ยำน ้ ำแก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคำร์บอเนต ยำทำแก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหำหิงค์ ยำเม็ดลดกรด
อะลูมินำ                - แมกนีเซีย ยำน ้ ำลดกรดอะลูมินำ-
แมกนีเซียม 

กลุ่มยำแกป้วดทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ[แก]้ 
 



 

 ยำแกท้อ้งเสีย ผงน ้ำตำล
เกลือแร่ 

กลุ่มยำแกท้อ้งเสีย[แก]้ 



 

 ยำระบำยกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวำรหนกั
ส ำหรับเด็ก  ยำระบำยกลีเซอรีน ชนิดเหน็บทวำร
ส ำหรับผูใ้หญ่ ยำระบำยแมกนีเซีย 
 ยำระบำยมะขำมแขก ยำระบำยโซเดียมคลอ
ไรด ์ชนิดสวนทวำร 

 

กลุ่มยำระบำย[แก]้ 



 

 ยำถ่ำยพยำธิตวักลม มีเบนดำโซล ใช้
ถ่ำยพยำธิตวักลม ไดแ้ก่ พยำธิเส้นดำ้ย 
พยำธิปำกขอ พยำธิไส้เดือน พยำธิเขม็
หมุด และพยำธิแส้มำ้ 

กลุ่มยำถ่ำยพยำธิล ำไส้[แก]้ 



 

 กลุ่ม ยำบรรเทำ ยำหม่องชนิดทำ 
 กลุ่ม ยำส ำหรับโรคตำ[แก]้ 
 ยำหยอดตำ ซลัฟำเซตำไมด ์ยำลำ้งตำ 

 



 

ยำรักษำหิดเหำ เบนซิล เบนโซเอต ยำรักษำหิด ข้ึผึ้ง
ก ำมะถนั 
 ยำรักษำกลำกเกล้ือน น ้ ำกดัเทำ้ ยำรักษำโรคผวิหนงั
เร้ือรัง 
 ยำทำแกผ้ดผืน่คนั คำลำไมน ์ยำรักษำเกล้ือน 
โซเดียมไทโอซลัเฟต 

 

 
กลุ่มยำส ำหรับโรคผวิหนงั[แก]้ 

 



 

 ยำรักษำแผลน ้ำร้อนลวกฟีนอล  
ยำรักษำแผลติดเช้ือซิลเวอร์ ซลัฟำ
ไดอำซีน ครีม 

กลุ่มยำรักษำแผลติดเช้ือไฟไหม ้น ้ำร้อนลวก
[แก]้ 



 
 ยำใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน ยำใส่แผล ทิงเจอร์ไทเม
อรอซอล 
 ยำใส่แผลโพวโิดน ไอโอดีน ยำไอโซโบรฟิล 
แอลกอฮอล ์
 ยำเอทธิล แอลกอฮอล ์น ้ ำเกลือลำ้งแผล (ยำใช้
ภำยนอก) 

 

กลุ่มยำใส่แผล ยำลำ้งแผล[แก]้ 



 

 ยำเมด็วติำมินบีรวม ยำเมด็วติำมินซี 
ยำเมด็บ ำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซลัเฟต ยำ
เมด็วติำมินรวม ยำน ้ำมนัตบัปลำ ชนิด
แคปซูล ยำน ้ำมนัตบัปลำชนิดน ้ำ 

กลุ่มยำบ ำรุงร่ำงกำย[แก]้ 



 
บัญชียาหลกัแห่งชาติมีการพฒันาจากหลกัการเดิมขององค์การอนามัยโลก ที่

บรรจุเฉพาะยาจ าเป็นพืน้ฐานที่ขาดเสียมิได้ต่อสุขภาพของประชาชน และ
การแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ (minimum list) มาเป็นบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่รับรองการน าไปใช้อ้างอิงในการจัดชุดสิทธิประโยชน์ด้านยาของ
ประชาชน ส่งผลให้บัญชียาครอบคลุมรายการยาที่กว้างขวางมากขึน้ มีความ
ครอบคลุมโรคสาเหตุของโรคและการรักษาสุขภาพของคนไทย ในระดับ
จ าเป็นขาดไม่ได้ แต่ประหยัดและคุ้มค่า มีการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้เป็น
บัญชียาทีท่นัสมัย เป็นปัจจุบัน 

 

 
สรุป  

 



 

ยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบัน ใน

กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ท้องอดื ท้องขึ้น 
ท้องเฟ้อ คือยาอะไร 



 

ปริมาณฝ่ินที่เป็นยาเสพติดให้โทษในยาแก้

ไอน า้ด า (Brown Mixture) 
ปริมาณเท่าใดจึงจัดเป็นยาสามัญประจ าบ้าน

แผนปัจจุบนัที่มีความปลอดภัย 



 

ยาลดไข้ Tylenol 

Zema lotion (ซีม่าโลช่ัน) 

ยาบรรเทาอาการหวัดทฟิฟ่ี(Tiffy), ดีคอลเจนDecolgen) 

Cod Liver Oil Scott Emulsion (น า้มันตับปลาส
กอ๊ต) ขนาด 240 ซีซี 

 

ยำท่ีมีจ ำหน่ำยในทอ้งตลำดต่อไปน้ี ยำใดไม่ใช่ยำสำมญั
ประจ ำบำ้น 



 

ยำสำมญัประจ ำบำ้นและยำสมุนไพร  
(Household medicine and Herbal drugs) 
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ตำมพจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 หมำยถึง พืชท่ีใช ้ท ำเป็นเคร่ืองยำ 

สมุนไพรก ำเนิดมำจำกธรรมชำติและมีควำมหมำยต่อชีวิตมนุษยโ์ดยเฉพำะ ในทำง
สุขภำพ อันหมำยถึงทั้ งกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรรักษำโรค ควำมหมำยของยำ
สมุนไพรในพระรำชบญัญติัยำ พ.ศ. 2510 ไดร้ะบุวำ่ ยำสมุนไพร หมำยควำมวำ่ ยำท่ีได้
จำกพฤกษำชำติสัตวห์รือแร่ธำตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภำพ เช่น พืชก็ยงัเป็นส่วน
ของรำก ล ำตน้ ใบ ดอก ผลฯลฯ ซ่ึงมิไดผ้่ำนขั้นตอนกำรแปรรูปใด ๆ แต่ในทำงกำรคำ้ 
สมุนไพรมกัจะถูกดดัแปลงในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ถูกหั่นให้เป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผง
ละเอียด หรืออดัเป็นแท่งแต่ในควำมรู้สึกของคนทัว่ไปเม่ือกล่ำวถึงสมุนไพร มกันึกถึง
เฉพำะตน้ไมท่ี้น ำมำใชเ้ป็นยำเท่ำนั้น 

สมุนไพร 



 

 1.รูป ไดแ้ก่  ใบไม ้ดอกไม ้เปลือกไม ้แก่นไม ้กระพี้ไม ้รำกไม ้เมลด็ 
 2.สี มองแลว้เห็นวำ่เป็นสีเขียวใบไม ้สีเหลือง สีแดง สีสม้ สีม่วง สีน ้ ำตำล 

สีด ำ 
 3.กล่ิน ใหรู้้วำ่มรกล่ิน หอม เหมน็ หรือกล่ินอยำ่งไร 
 4.รส ใหรู้้วำ่มีรสอยำ่งไร รสจืด รสฝำด รสขม รสเคม็ รสหวำน รสเปร้ียว 

รสเยน็ 
 5.ช่ือ ตอ้งรู้วำ่มีช่ืออะไรในพืชสมุนไพรนั้น ๆ ใหรู้้วำ่ ขิงเป็นอยำ่งไร ข่ำ 

เป็นอยำ่งไร ใบข้ีเหลก็เป็นอยำ่งไร 
 

 พืชสมุนไพร หรือวตัถุธำตุน้ี หรือตวัยำ
สมุนไพรน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประกำร ดงัน้ี 



 

 ในพระรำชบญัญติัยำฉบบัท่ี 3 ปีพทุธศกัรำช 2522 
ไดแ้บ่งยำท่ีไดจ้ำกเภสชัวตัถุน้ีไวเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

ประเภทของยำเภสชัวตัถุ 



 

หมำยถึง ยำท่ีใชใ้นกำรประกอบโรคศิลปะแผน
โบรำณหรือในกำรบ ำบดัโรคของสตัว ์ซ่ึงมีปรำกฏอยู่
ในต ำรำยำแผนโบรำณท่ีรัฐมนตรีประกำศ หรือยำท่ี
รัฐมนตรีประกำศใหเ้ป็นยำแผนโบรำณ หรือไดรั้บ
อนุญำตใหข้ึ้นทะเบียนต ำรับยำเป็นยำแผนโบรำณ 
 

1.ยำแผนโบรำณ  



 

หมำยถึงยำท่ีไดจ้ำกพืชสตัวแ์ร่ธำตุท่ียงัมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภำพ
สมุนไพรนอกจำกจะใชเ้ป็นยำแลว้ ยงัใชป้ระโยชน์เป็นอำหำร ใชเ้ตรียม
เป็นเคร่ืองด่ืม ใชเ้ป็นอำหำรเสริม เป็นส่วนประกอบในเคร่ืองส ำอำง ใช้
แต่งกล่ิน แต่งสีอำหำรและยำ ตลอดจนใชเ้ป็นยำฆ่ำแมลงอีกดว้ย ในทำง
ตรงกนัขำ้ม มีสมุนไพรจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีมีพิษ ถำ้ใชไ้ม่ถูกวิธีหรือใชเ้กิน
ขนำดจะมีพิษถึงตำยได ้ดงันั้นกำรใชส้มุนไพรจึงควรใชด้ว้ยควำม
ระมดัระวงัและใชอ้ยำ่งถูกตอ้ง ปัจจุบนัมีกำรต่ืนตวัในกำรน ำสมุนไพรมำ
ใชพ้ฒันำประเทศมำกข้ึน 

 2.ยำสมุนไพร  



 

1.ยำแผนปัจจุบนั หมำยถึง ยำท่ีมุ่งหมำย
ส ำหรับใช้ในกำรประกอบวิชำชีพเวช
กรรมกำรประกอบโรค ศิลปะแผน
ปัจจุบนั หรือกำรบ ำบดัโรคสตัว ์

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

2.  ยำแผนโบรำณ หมำยถึง ยำท่ีมุ่งหมำย
ส ำหรับกำรใช้ในกำรประกอบโรคศิลปะแผน
โบรำณ หรือกำรบ ำบดัโรคสัตว ์ซ่ึงอยูใ่นต ำรำ
ยำแผนโบรำณท่ีรัฐมนตรีประกำศ หรือยำท่ี
ไดรั้บอนุญำตให้ข้ึนทะเบียนต ำรับยำเป็นแผน
โบรำณ 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

3.  ยาอันตราย หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน

หรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยา

อนัตราย ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ 68 รายการ 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

5.  ยาใช้ภายนอก หมายถึง ยาแผนปัจจุบัน

หรือยาแผนโบราณที่ มุ่ งหมายส าหรับใ ช้

ภายนอก แต่ไม่รวมถงึยาใช้เฉพาะที่ 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

6.  ยาใช้เฉพาะที่ หมายถึง ยาแผนโบราณที่

มุ่งหมายใช้เฉพาะที่กับหู ตา จมูก ทวารหนัก 

ช่องคลอด หรือปัสสาวะ  

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

7.  ยาสามัญประจ าบ้าน หมายถึง ยาแผน

ปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ

เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

 8.  ยำสมุนไพร หมำยถึง ยำท่ีไดจ้ำก
พฤกษชำติ สตัว ์หรือแร่ ซ่ึงไม่ไดผ้สม ปรุง
หรือแปรสภำพ 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

 9.  ยำบรรจุเสร็จ หมำยถึง ยำแผนปัจจุบนัหรือยำ
แผนโบรำณท่ีไดผ้ลิตข้ึนเสร็จในรูปต่ำงๆ ทำงเภสชั
กรรม และบรรจุในภำชนะหรือหีบห่อท่ีปิดหรือผนึก
ไว ้และมีฉลำกครบถว้นตำมพระรำชบญัญติัยำ 
 ในบทท่ี 2 น้ีจะมีเน้ือหำเก่ียวกบัยำสำมญัประจ ำ
บำ้นและยำสมุนไพรเท่ำนั้น 

กำรแบ่งตำมพระรำชบญัญติัยำ ซ่ึงแบ่ง เป็น 9 
ประเภทคือ 

 



 

หมำยถึง  ยำแผนปัจ จุบันหรือยำแผนโบรำณท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขประกำศให้เป็นยำสำมญัประจ ำบำ้น โดยมุ่งหมำยท่ีจะ
ให้ประชำชนไดใ้ชย้ำเหล่ำน้ีรักษำอำกำรเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ และ
ไม่มีอำกำรรุนแรง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน ้ ำร้อนลวก ท้องอืด
ทอ้งเฟ้อ ถูกมีดบำด เป็นตน้ ยำสำมญัประจ ำบำ้น เรียกอีกช่ือหน่ึงวำ่ 
ยำต ำรำหลวง เป็นยำท่ีสำมำรถหำซ้ือได ้มีจ ำหน่ำยตำมร้ำนขำยยำ
ทัว่ไป ส่วนใหญ่จะมีรำคำถูก สำมำรถซ้ือได้โดยไม่ตอ้งมีใบสั่ง
แพทย ์ 

ยาสามัญประจ าบ้าน 
 (Household medicine / Household Remedy) 



 
จดัวำ่เป็นยำท่ีมีควำมปลอดภยัอยำ่งสูง หำกประชำชนใชย้ำไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง

กจ็ะไม่มีอนัตรำยเกิดข้ึน ประกอบกบัยำดงักล่ำวมีรำคำยอ่มเยำ ประชำชน
สำมำรถหำซ้ือไดท้ัว่ไปตำมร้ำนขำยยำ ศูนยก์ำรคำ้ ร้ำยขำยของช ำ ร้ำน
กำแฟ ป้ัมน ้ำมนั ป้ำยรถเมล ์ตลอดจนหำบเร่ แผงรอย มีขำยทั้งในเมืองและ
ตำมชนบท ทั้งน้ีกเ็พรำะกระทรวงสำธำรณสุขมีควำมตอ้งกำรใหย้ำสำมญั
ประจ ำบำ้น ไดก้ระจำยไปถึงประชำชนทัว่ประเทศ ท ำใหป้ระชำชนดูแล
ตนเองไดอ้ยำ่งทัว่ถึง จึงไม่บงัคบัใหต้อ้งขำยยำสำมญัประจ ำบำ้นในร้ำน
ขำยยำเหมือนยำอ่ืนๆ ยำสำมญัประจ ำบำ้นมีทั้งหมด 53 ชนิด น ำมำใชก้บั
โรคหรืออำกำรของโรคได ้16 กลุ่ม 

ยำสำมญัประจ ำบำ้น  



 
 1.  ยำเมด็ลดกรดอะลูมินำ-แมกนีเซียม 
 2.  ยำน ้ำลดกรด 
 3.  ยำเมด็แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซดำมินต ์
 4.  ยำขบัลม 
 5.  ยำแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ยำธำตุน ้ำแดง 
 6.  ยำแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซเดียมไบคำร์บอเนต 
 7.  ยำแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทิงเจอร์มหำหิงคุ ์
 8.  ยำแกท้อ้งเสีย ผงน ้ำตำลเกลือแร่ 
 9.  ยำระบำยกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวำรส ำหรับเดก็ 
 10. ยำระบำยกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวำรส ำหรับผูใ้หญ่ 

 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 
 11.  ยาระบายแมกนีเซีย 

 12.  ยาระบายมะขามแขก 

 13.  ยาระบายโซเดยีมคลอไรด์ ชนิดสวนทวาร 

 14.  ยาถ่ายพยาธติัวกลม ชนิดสวนทวาร 

 15.  ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน 

 16.  ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 mg 

 17.  ยาเมด็บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 mg 

 18.  ยาน า้บรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 

 19.  พลาสเตอร์บรรเทาปวด 

 20.  ยาเมด็แก้แพ้ ลดน า้มูก คลอร์เฟนิรามีน 

 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 
 21.  ยาน า้แก้ไอ ขับเสมหะ ส าหรับเดก็ 

 22.  ยาแก้ไอน า้ด า 

 23.  ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก 

 24.  ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม 

 25.  ยาทาระเหย บรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ ง 

 26.  ยาเมด็แก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนต 

 27.  ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด ์

 28.  ยาล้างตา 

 29.  ยากวาดคอ 

 30.  ยารักษาล้ินเป็นฝ้า เยนเชียนไวโอเลต 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 
 31.  ยาแก้ปวดฟัน 

 32.  ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ 

 33.  ยาใส่แผล ทงิเจอร์ไอโอดีน 

 34.  ยาใส่แผล ทงิเจอร์ไทเมอโรซอล 

 35.  ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน 

 36.  ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ 

 37.  ยาเอทลิ แอลกอฮอล์ 

 38. น า้เกลือล้างแผล 

 39.  ยารักษาแผลน า้ร้อนลวก ฟีนอล 

 40.  ยารักษาแผลติดเช้ือ วิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน ครีม 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 
 41.  ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ ง 

 42.  ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต 

 43.  ยารักษาหิด ขี้ผึ้ งก ามะถนั 

 44.  ยารักษากลากเกลื้อน น า้กดัเท้า 

 45.  ยารักษาโรคผิวหนังเร้ือรัง 

 46.  ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ 

 47.  ยารักษาเกล้ือน โซเดียม ไทโอซัลเฟต 

 48.  ยาเมด็วิตามนิบีรวม 

 49.  ยาเมด็วิตามนิซี 

 50.  ยาเมด็บ ารงุโลหิต เฟอร์รัสซัลเฟต 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 

51.  ยาเมด็วิตามินรวม 

52.  น า้มันตับปลาชนิดแคปซูล 

53.  น า้มันตับปลาชนิดน า้ 

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองยำ
สำมญัประจ ำบำ้นแผนปัจจุบนั 



 

กลุ่มท่ี 1 ยำแกป้วดทอ้ง ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ ยำสำมญั 
ประจ ำบำ้นในกลุ่มน้ีมี  7  ชนิด คือ ยำแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
ยำธำตุน ้ำแดง ยำเมด็แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซดำมินตย์ำขบั
ลม ยำน ้ำแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ โซเดียมไบคำร์บอเนต ยำทำ
แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ทิงเจอร์มหำหิงคุ ์ยำเมด็ลดกรดอะลูมิ
นำ         – แมกนีเซียม  ยำน ้ำลดกรดอะลูมินำ-แมกนีเซียม   
 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มท่ี 2  ยำแกท้อ้งเสีย  คือ ผงน ้ำตำลเกลือแร่ 
กลุ่มท่ี 3  ยำระบำย ไดแ้ก่ ยำระบำยกลีเซอรีน ชนิด
เหน็บทวำรหนกัส ำหรับเด็ก ยำระบำย    กลีเซอรีน 
ชนิดเหน็บทวำรส ำหรับผูใ้หญ่  ยำระบำยแมกนีเซีย  
ยำระบำยมะขำมแขก และยำระบำยโซเดียมคลอไรด ์
ชนิดสวนทวำร 

 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มที่ 4  ยาถ่ายพยาธลิ าไส้ ยาสามัญประจ าบ้าน
ในกลุ่มนี้  คือ ยาถ่ายพยาธติัวกลม มีเบนดาโซล ใช้

ถ่ายพยาธติัวกลม ได้แก่ พยาธเิส้นด้าย พยาธปิากขอ 

พยาธไิส้เดือน พยาธเิขม็หมุด และพยาธแิส้ม้า 

กลุ่มที่ 5  ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลง
กดัต่อย ได้แก่ ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ ง 

 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มท่ี 6 ยำบรรเทำปวดลดไข ้ ไดแ้ก่ ยำเมด็บรรเทำปวด 
ลดไข ้แอสไพริน  ยำเมด็บรรเทำปวด ลดไข ้พำรำเซตำมอล 
ขนำด 500 มก. และขนำด 325 มก. และยำน ้ำ  บรรเทำปวด
ลดไข ้ 
พำรำเซตำมอล และพลำสเตอร์บรรเทำปวด 
กลุ่มท่ี 7 ยำแกแ้พ ้ลดน ้ำมูก ไดแ้ก่ ยำเมด็แกแ้พล้ดน ้ำมูก 
คลอร์เฟนิรำมีน 
 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มที่  8 ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ได้แก่ ยาน า้แก้ไอ ขับ
เสมหะส าหรับเดก็ และยาแก้ไอน า้ด า 

กลุ่มที่ 10 ยาแก้เมารถ เมาเรือ ได้แก่ ยาแก้เมารถ เมา
เรือ ไดเมนไฮดริเนต 

กลุ่มที่  11 ยาส าหรับโรคปาก และล าคอ ได้แก่ . ยาก
วาดคอ ยารักษาล้ินเป็นฝ้า เยนเชียนไวโอเลต ยาแก้ปวด

ฟัน และยาดมบรรเทาอาการระคายคอ 

 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มท่ี 12 ยำส ำหรับโรคตำ ไดแ้ก่ ยำหยอดตำ ซลัฟำเซตำไมด ์และยำลำ้งตำ 
กลุ่มท่ี 13 ยำใส่แผล ยำลำ้งแผล ไดแ้ก่ ยำใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน ยำใส่

แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล ยำใส่แผลโพวิโดน ไอโอดีน ยำไอโซโบรฟิล 
แอลกอฮอล ์ยำเอทธิล แอลกอฮอล ์และน ้ำเกลือลำ้งแผล 
กลุ่มท่ี 14 ยำรักษำแผลติดเช้ือไฟไหม ้น ้ ำร้อนลวก ไดแ้ก่ ยำรักษำแผลน ้ำ

ร้อนลวกฟีนอล และยำรักษำแผลติดเช้ือซิลเวอร์ ซลัฟำไดอำซีน ครีม 
 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

กลุ่มที่ 15 ยาบ ารงุร่างกาย ได้แก่ ยาเมด็วิตามินบีรวม ยาเมด็วิตามินซี 
ยาเมด็บ ารงุโลหิต     เฟอร์รัส ซัลเฟต ยาเมด็วิตามินรวม  ยาน า้มันตับ

ปลา ชนิดแคปซลู และยาน า้มันตับปลาชนิดน า้ 

กลุ่มที่ 16 ยาส าหรับโรคผวิหนัง ได้แก่ ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซ
เอต ยารักษาหิด ขี้ผึ้ งก ามะถนั ยารักษากลากเกล้ือน น า้กดัเท้า ยารักษา

โรคผวิหนังเร้ือรัง ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์ และ ยารักษาเกล้ือน 

โซเดียมไทโอซัลเฟต 

จดัแบ่งตำมโรคหรืออำกำรของโรคได ้16 
กลุ่ม และยำสำมญัประจ ำบำ้นทั้ง 53 ชนิด 



 

1.  อ่านฉลากและเอกสารก ากบัยาก่อนใช้ยา 

2.  ใช้ยาให้ถูกต้อง - ถูกโรค ถูกคน ถูกทาง 

ถูกวิธ ีถูกขนาด ถูกเวลา ถูกจ านวนคร้ัง 

3.  หลีกเล่ียงการใช้ยาในทางที่ผดิ 

 

กำรใชย้ำสำมญัประจ ำบำ้นใหป้ลอดภยัมี
หลกัใหญ่ 3 ประกำรคือ 



 

1. แยกเกบ็ยาส าหรับรับประทาน และยาใช้ภายนอก  

2. ยาที่เกบ็ต้องมีฉลากถูกต้อง ไม่เลอะเลือน  

3. เกบ็ยาไว้ในตู้ให้พ้นมือเดก็  

4. ควรเกบ็ยาไว้ในที่แสงแดดส่องไม่ถงึ ห่างไกลจากความร้อนช้ืน 

ตลอดจนเปลวไฟ  

5. อย่าเกบ็ยาฆ่าแมลง ยาเบือหนู หรือสารพิษอื่นๆไว้ในตู้ยา

เพราะอาจมีใครหยิบผดิ ท าให้เกดิอนัตรายร้ายแรงขึ้น  

 

กำรเกบ็รักษำยำ 



 

ผูใ้ดประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือด าเนินการ
สถานพยาบาล โดยไม่ไดรั้บอนุญาต มีความผิด 

  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหก

หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 

ได ้หากบุคคลนั้นปฏิบติังานในสถานพยาบาลตาม
กฎหมาย 
ได ้หากเป็นการช่วยเหลือตามธรรมจรรยา โดยมิไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทน 
ได ้หากบุคคลนั้นเป็นนกัศึกษาอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผู ้
ประกอบโรคศิลปะผูใ้หก้ารศึกษาอบรม 

บุคคลใดจะท ำกำรประกอบโรคศิลปะ ในขณะ
ท่ียงัไม่มีใบอนุญำต ไดห้รือไม่ 



 

เคร่ืองมือแพทย์ ,เคร่ืองส าอาง 

 

ผลิตภณัฑใ์ดท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแล ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 



 

การแพทย์แผนตะวันออก มุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุลของธาตุ 

แพทย์แผนตะวันออกมีวิธกีารศึกษาแบบวิเคราะห์ (analytic) 

การแพทย์แผนตะวันตกวิธกีารแก้ปัญหาแบบองค์รวม 

(holistic) 

การแพทย์แผนตะวันตกเช่ือว่าความเจบ็ป่วยเกดิเสยีสมดุลสาร

บริสทุธิ์ 

 

ขอ้ใดเป็นควำมแตกต่ำงระหวำ่ง กำรแพทยแ์ผน
ตะวนัออกกบักำรแพทยแ์ผนตะวนัตก  



 
 

บญัชี ก หมำยถึง  



 

หลีกเล่ียงการใช้ยาในทางที่ผดิ 

อ่านฉลากและเอกสารก ากบัยาก่อนใช้ยา 

รับประทานต่อเนื่องให้หมด ห้ามหยุดยาเมื่ออาการดีขึ้น 

ใช้ยาให้ถูกต้อง - ถูกโรค ถูกคน ถูกทาง ถูกวิธ ีถูก

ขนาด ถูกเวลา ถูกจ านวนคร้ัง 

 

.  
ขอ้ใดต่อไปน้ี ไม่ใช่หลกักำรใชย้ำสำมญัประจ ำบำ้น

ใหป้ลอดภยั 
 



 

ยารักษาสวิ 

ยาปฏชีิวนะ 

น า้มันตับปลา 

ยาควบคุมน า้หนัก 

 

ขอ้ใดจดัเป็นยำสำมญัประจ ำบำ้น 



 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
ผูใ้ดประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล หรือด ำเนินกำรสถำนพยำบำล โดย

ไม่ไดรั้บอนุญำต มีควำมผดิ อยำ่งไร 
 



 

ได้ หากบุคคลนั้นปฏบิัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ได้ หากเป็นการช่วยเหลือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์

ตอบแทน 

ได้ หากบุคคลนั้นเป็นนักศกึษาอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้

ประกอบโรคศลิปะผู้ให้การศึกษาอบรม 

ได้ หากสอบขึ้นทะเบยีนยังไม่ครบ 3 คร้ัง 

บุคคลใดจะท ำกำรประกอบโรคศิลปะ ไม่ได้ ในขณะท่ียงัไม่
มีใบอนุญำต  



 

อาหารสตัว,์เคร่ืองส าอาง 

เคร่ืองส าอาง,ยาฆ่าวัชพืช 

ยาฆ่าวัชพืช, เคร่ืองมือแพทย์ 

เคร่ืองมือแพทย์ ,เคร่ืองส าอาง 

 

ผลิตภณัฑใ์ดท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแล ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ  



 
การท าขอ้ความตวัวิ่งในโทรทศัน์ทอ้งถ่ิน มีขอ้ความวา่ “คลินิกสีม่วง ใหบ้ริการ

ศลัยกรรมอยา่งมีมาตรฐาน” 
การจดัท าขอ้ความในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน มีขอ้ความวา่ “โรงพยาบาลสัตว ์

ใหบ้ริการโดยหมอโต๊ะสัตวแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการรักษาสุนขั ในราคากนัเอง” 
การจดัป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนทางหลวง มีขอ้ความวา่ “โรงพยาบาลราชภฎั

นครปฐม ศูนยรั์กษาโรคหวัใจ ท่ีมีเคร่ืองมือทนัสมยัท่ีสุดในภาคตะวนัตก 
การจดัท าแผน่พบัใบปลิว มีขอ้ความวา่ “นายแพทยเ์อกชยั เจริญลง ศลัยแพทยมื์อ

หน่ึงของประเทศไทย ผูซ่ึ้งมีประสบการณ์ เปิดใหบ้ริการรักษาแลว้ท่ีโรงพยาบาล
ท่าต าหนกั” 
 

ขอ้ใดเป็นกำรกระท ำท่ีอำจจะมีความผดิวำ่ดว้ยกำร
โฆษณำ ของผูป้ระกอบโรคศิลปะ 


