ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ
บทนา
ยาสามัญประจาบ้ านเป็ นยาที่รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาหนดขึน้ ภายใต้
หลักการของการเพิ่มการเข้ าถึงยาของประชาชนที่สะดวกและปลอดภัย เพื่อดูแลสุขภาพและรักษาอาการ
เจ็บป่ วยเบื ้องต้ น ที่ประชาชนสามารถดูแลรักษาตนเองได้ ทังนี
้ ้ ยาสามัญประจาบ้ านได้ รับการยกเว้ นให้
จาหน่ายได้ โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขายยา ดังนัน้ จึงเป็ นยาที่ผ้ ปู ่ วยเป็ นผู้เลือกใช้ เองโดยที่ไม่ต้องอยู่ ใน
ความดูแลของแพทย์หรื อเภสัชกร ซึ่งรายการยาสามัญประจาบ้ านที่ได้ ประกาศไว้ มีทงที
ั ้ ่เป็ นยาแผนปั จจุบนั
และยาแผนโบราณ ในบทความนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ
ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 (1) ในมาตรา 4 ได้ บญ
ั ญัติความหมายของยาสามัญประจาบ้ าน
และยาแผนโบราณ ดังนี ้
“ยาสามัญประจาบ้ าน” หมายถึง ยาแผนปั จจุบนั หรื อยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศเป็ น
ยาสามัญประจาบ้ าน
“ยาแผนโบราณ” หมายถึง ยาที่ม่งุ หมายสาหรับใช้ ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ
หรื อ การบาบัดโรคสัตว์ ซึง่ อยูใ่ นตารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศหรื อยาที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ น
ตารับยา แผนโบราณ
ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณจึงเป็ นยาแผนโบราณที่ได้ รับการประกาศให้ เป็ นยาสามัญประจา
บ้ าน โดยการปรุงยาใช้ หลักการเช่นเดียวกับยาแผนโบราณทัว่ ไป
หลักการปรุงยา (2)
ยาแผนโบราณหรื อยาแผนไทยปรุงขึ ้นจากพืช สัตว์ แร่ธาตุ ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติมิได้ มี
การแปรสภาพไปจากเดิมจนไม่ปรากฏชิน้ ส่วนเดิมของสมุนไพร เช่น การสกัดหรื อกลั่นเอาเฉพาะตัวยา
สาคัญที่เป็ น สารออกฤทธิ์ จึงมีองค์ประกอบต่างๆ ของสมุนไพรเจือปนอยู่มาก ดังนัน้ ตารับยาแผนไทยจึง
กาหนดให้ ใช้ ตัวยาที่ มีปริ มาณมาก และตัวยาหลายสิ่ง รวมกัน อย่างไรก็ ตามองค์ประกอบของตารับยา
สามารถแบ่งตามหน้ าที่ตวั ยาออกเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่
1. ตัวยาตรง คือ ตัวยาที่มีสรรพคุณบาบัดโรคและไข้ ที่เป็ นอาการสาคัญของผู้ป่วย
2. ตัวยาช่วย คือ ตัวยาที่แพทย์ใช้ ช่วยในการรักษาเมื่อมีโรคแทรก โรคตาม หรื อโรคหลาย
โรครวมกัน เช่น อาการไอซึง่ มีตวั ยาละลายเสมหะเป็ นตัวยาช่วย
3. ตัวยาประกอบ คือ ตัวยาที่มีสรรพคุณในการป้องกันโรคตามและช่วยบารุ งแก้ ส่วนที่
แพทย์หรื อเภสัชกรเห็นควร หรื ออาจจะใช้ เป็ นยาคุมฤทธิ์ยาอื่น เช่น การใช้ ลกู ผักชีล้อมในตารับยาถ่ายเพื่อ
ลดผลข้ างเคียงของอาการไซ้ ท้อง
4. ตัวยาชูกลิ่น ชูรส และแต่งสี คือ ตัวยาที่ช่วยแต่งกลิ่น สีของตารับยาให้ น่ารับประทาน
ปรับรสยาให้ รับประทานได้ ง่ายขึ ้น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่ าด้ วยยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ
1

ตามมาตรา 76 (5) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการยา มีอานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุยาที่เป็ นยาสามัญประจาบ้ าน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ ออกประกาศ
กาหนดรายการยาแผนโบราณที่เป็ นยาสามัญประจาบ้ านไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 4 ฉบับ ได้ แก่
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุยาสามัญประจาบ้ านตามความในพระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2511 (3)
กาหนดให้ ยาแผนโบราณต่อไปนี ้เป็ นยาสามัญประจาบ้ าน
1.1 ยานัตถุ์ซงึ่ ไม่มียาเสพติดให้ โทษ ยาอันตราย หรื อ ยาควบคุมพิเศษผสมอยู่
1.2 ยาหอมซึง่ ไม่มียาเสพติดให้ โทษ ยาอันตราย หรื อ ยาควบคุมพิเศษผสมอยู่
1.3 ยาแผนไทยที่ มี สูต ร ปริ ม าณส่ ว นประกอบ วิ ธี ก ารผสม และสรรพคุณ ตามต ารา
ยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศ จานวน 16 ขนาน ได้ แก่ ยามหานิลแท่งทอง ยาเทพมงคล ยาเขียวหอม
ยาประสะกระเพรา ยาเหลืองปิ ดสมุทร์ ยาอัมฤควาที ยาประสะมะแว้ ง ยาตรี หอม ยาจันทน์ลีลา ยาประสะ
จันทน์แดง ยาหอมอินทจักร์ ยาหอมนวโกฏ ยาวิสมั พยาใหญ่ ยาประสะไพล ยาธาตุบรรจบ และยาประสะ
กานพลู
ตารายาแผนโบราณตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ระบุตารายา ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
2511 ได้ แก่ ตาราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช ตาราแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ ฉบับหลวงเล่ม 1-2
ตาราคัมภีร์แพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 1-3 ตาราแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ เล่ม 1-3
ตาราเวชศึกษา และตาราประมวลหลักเภสัช ของโรงเรี ยนแพทย์แผนโบราณ (วัดพระเชตุพน)(4)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ยาสามั ญ ประจ าบ้ า น ฉบั บ ที่ 2 ลงวั น ที่ 29
สิงหาคม 2537 (5)
คณะกรรมการยาในการประชุมครัง้ ที่ 9/2536 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2536 ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกรายการยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ ดังนี ้
1 เป็ นยาที่ประชาชนนิยมใช้ ราคาไม่แพง
2 เป็ นยาที่มีสรรพคุณเป็ นที่นา่ เชื่อถือ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
3 สูตรตารับประกอบด้ วยตัวยาที่หาได้ ไม่ยาก ราคาไม่แพง
4 วิธีการใช้ ยาไม่ย่งุ ยาก คือ สามารถใช้ ยาได้ โดยไม่ต้องมีน ้ากระสายยา หากจาเป็ นต้ อง
ใช้ น ้ากระสายยา จะเลือกชนิดที่หามาประกอบได้ ไม่ยงุ่ ยากหรื อมีอยู่แล้ วในครัวเรื อน
ประกาศฉบับ นี ย้ กเลิ ก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุย าสามัญประจ าบ้ านตามความใน
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2511 พร้ อมกับกาหนดให้ ยาแผนโบราณที่มีชื่อ ปริ มาณ
วัตถุส่วนประกอบ วิธีทา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คาเตือน และขนาดบรรจุ จานวน 28 รายการเป็ นยา
สามัญประจาบ้ าน ซึ่งประกอบด้ วยยาแผนไทย 15 ขนานที่ได้ เคยประกาศไว้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2511
(ยกเว้ น ยาเทพมงคล เนื่องจากประกอบด้ วยสมุนไพรที่เป็ นอวัยวะของสัตว์สงวน ซึ่งหายากและมีราคาสูง)
และผนวกกับตารับยาอีก 13 ขนาน คือ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาแสงหมึก ยามันทธาตุ ยาไฟ
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ประลัยกัลป์ ยาไฟห้ ากอง ยาประสะเจตพังคี ยาธรณีสนั ฑะฆาต ยาบารุ งโลหิต ยาประสะเปราะใหญ่ ยา
มหาจักรใหญ่ ยาเนาวหอย และยาถ่าย
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้ าน ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 (6)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญ ประจ าบ้ า น ลงวัน ที่ 26 มิ ถุน ายน 2542 มี
รายละเอียด โดยสรุป ดังนี ้
(1) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2537
(2) กาหนดรายชื่อสมุนไพรที่ใช้ ในตารับยา 25 สรรพคุณ ได้ แก่
ยาขับลม แก้ ท้องอืดท้ องเฟ้ อ
ยาแก้ ไข้
ยาแก้ ลมวิงเวียน
ยาบารุงโลหิต
ยากษัยเส้ น หรื อยาแก้ ปวดเมื่อย
ยาถ่ายพยาธิ
ยาแก้ กลากเกลื ้อน
ยาทาแผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวก
ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ

ยาถ่าย ยาระบาย
ยาแก้ ท้องเสีย
ยาแก้ ร้อนใน
ยาบรรเทาหัด อีสกุ อีใส
ยาแก้ ไอ
ยาบารุงร่างกาย
ยาแก้ ประจาเดือนไม่ปกติ
ยาขับน ้าคาวปลา
ยาขับปั สสาวะ
ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
ยาแก้ ทรางตานขโมย
ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง
ยาแก้ หดิ
ยาบรรเทาฝี แผล
ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย และแมลงกัดต่อย
ยาแก้ ลิ ้นเป็ นฝ้า

โดยสูตร ส่วนประกอบ วิธีทา สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการยา
(3) กาหนดให้ ยาแผนโบราณที่มี ชื่ อ ปริ ม าณวัตถุส่วนประกอบ วิธี ทา สรรพคุณ ขนาด
รับประทาน คาเตือน และขนาดบรรจุ จานวน 27 รายการเป็ นยาสามัญประจาบ้ าน โดยเป็ นรายการยา
สามัญประจาบ้ านที่ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ที่ตดั “ยาเนาวหอย” ออก
(4) ประกาศฉบับนีไ้ ด้ อ้างอานาจตามมาตรา 76(7) (8) และ(9) แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 เพิ่มเติม เพื่อให้ ยาที่ เป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณตามประกาศนี ้ ต้ องระบุวันสิ ้นอายุ
และ คาเตือนการใช้ ยาไว้ และกาหนดอายุการใช้ ยาน ้าไว้ ไม่เกิน 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี สาหรับยารูปแบบ
อื่น ยกเว้ นกรณี มีหลักฐานประกอบขอขยายอายุการใช้ ยา โดยให้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาเป็ นรายกรณี
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้ าน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 16
มกราคม 2556 (7)
4.1 คณะกรรมการยาในการประชุมครัง้ ที่ 4/2551 วันที่ 19 สิง หาคม 2551 ได้ มีม ติแก้ ไ ข
หลักเกณฑ์การคัดเลือกยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ เป็ นดังนี ้
(1) เป็ นยาที่ใช้ บอ่ ย และ/หรื อ มีความจาเป็ นสาหรับแก้ ปัญหาสาธารณสุขมูลฐานของ
ประเทศ
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(2) เป็ นยาที่ใช้ รักษาโรคที่ไม่อนั ตราย และบรรเทาอาการเจ็บป่ วยที่สามารถให้ ประชาชน
ดูแลได้ ด้วยตนเอง
(3) เป็ นยาที่มีความปลอดภัยสูง และมีโอกาสที่จะนาไปใช้ ในทางที่ผิดน้ อย
(4) เป็ นยาที่มีความคงตัวดี
(5) เป็ นยาที่มีวิธีการใช้ ที่ไม่ย่งุ ยาก
(6) เป็ นยาที่มีราคาไม่แพง
(7) เป็ นยาที่มีขนาดบรรจุที่เหมาะสม
(8) คานึงถึงความนิยมของผู้บริโภคและความจาเป็ น
(9) ไม่มีสว่ นประกอบของตัวยาที่ได้ จากสัตว์ หรื ออวัยวะของสัตว์ค้ มุ ครอง
ดังนัน้ จึงเป็ นผลให้ มีการออกประกาศกาหนดรายการยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ
เสียใหม่ ให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ข้างต้ น
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ ง ยาสามัญ ประจ าบ้ า น พ.ศ. 2556 ลงวัน ที่ 16
มกราคม 2556 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
(1) ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน ประกาศ ณ วันที่ 26
มิถนุ ายน 2542
(2) กาหนดตัวยาตรงและตัวยาช่วยของสมุนไพรที่จดั เป็ นรายการยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ เพื่อบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่ วยเบื ้องต้ น จานวน 22 สรรพคุณ โดย
- ตัดสรรพคุณ ยาบารุ งร่างกาย ยาบารุงโลหิต ยาแก้ ประจาเดือนไม่ปกติ ยาขั บน ้าคาวปลา ยาขับ
ปั สสาวะ และยาแก้ ทรางตานขโมย
- เพิ่มสรรพคุณ “ยาทาหรื อดม บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด ” พร้ อมกับนาสรรพคุณ “บารุง
ธาตุ” ไปไว้ ใน “ยาขับลม” และสรรพคุณ “ขับเสมหะ” ไปไว้ ใน “ยาแก้ ไอ”
- ปรับสรรพคุณ ยาถ่ายพยาธิ เป็ น ยาถ่ายพยาธิตวั กลม
- แยกสรรพคุณยาใช้ ภายนอกกรณี “บรรเทาอาการปวดเมื่อย” ออกจาก “บรรเทาอาการแมลงกัด
ต่อย”
โดยสูตร ส่วนประกอบ วิ ธี ท า สรรพคุณ ขนาดรั บ ประทาน และขนาดบรรจุต้ องได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สาหรับรายละเอียดตัวยาตามสรรพคุณปรากฏ
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน พ.ศ. 2556
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ตารับยาที่จะเป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณจะต้ องมีตวั ยา
ตรงไม่น้อยกว่า 3 ชนิดตามที่ระบุไว้ ในประกาศ ยกเว้ นตารับยาทาบรรเทาอาการแมลงกัดต่อย ยาบรรเทา
อาการเจ็บคอ และยาทาแก้ ลิ ้นเป็ นฝ้าที่อาจมีตวั ยาตรงไม่น้อยกว่า 1 ชนิด ทัง้ นี ้อาจมีตวั ยาช่วยที่อยู่ในกลุ่ม
อาการเดียวกับ ตัวยาตรงตามที่ระบุไว้ ในประกาศ โดยชนิดของตัวยาตรงและตัวยาช่วยในตารับต้ องมีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละห้ าสิบของตารับยาที่ระบุไว้ ในประกาศ ยกเว้ นตารับยาเดี่ยวที่ได้ รับอนุญาตให้ ขึ ้นทะเบียน
เท่านัน้
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(4) กาหนดให้ ตารับยาตามตารายาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบ วิธีทา สรรพคุณ คาเตือน
และขนาดบรรจุ ตามที่ได้ เคยประกาศไว้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2542 จานวน 24 รายการเป็ นยาสามัญ
ประจาบ้ าน แผนโบราณ ยกเว้ นตารับยาบารุงโลหิต ยาไฟประลัยกัลป์ และยาไฟห้ ากอง
สาหรับตารับยาที่มีไคร้ เครื อเป็ นส่วนประกอบจานวน 10 ตารับ ได้ แก่ ตารับยาวิสมั พยา
ใหญ่ ยาประสะกานพลู ยามันทธาตุ ยาประสะเจตพังคี ยาตรี หอม ยาธาตุบรรจบ ยาเขียวหอม ยาหอม
อินทจักร์ ยาหอมนวโกศ และยาอามฤควาที ได้ มีการแก้ ไขสูตรโดยตัดไคร้ เครื อออก เนื่ องจาก พบรายงาน
ทางวิชาการว่ามีสาร aristolochic acid ที่อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความเป็ นพิษต่อไต (nephrotoxicity), ไต
วาย (kidney failure) และมะเร็ งกระเพาะปั สสาวะ (urothelial carcinoma) ได้ ซึ่งการตัดไคร้ เครื อออกจาก
ตารับไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพของตารับยา
(5) ประกาศฉบับนี ้ได้ อ้างอานาจตามมาตรา 76(7) (8) และ(9) แห่งพระราชบัญญัติยา
พ.ศ. 2510 เพิ่มเติม เพื่อให้ ยาที่เป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณตามประกาศนี ้ ต้ องระบุวันสิ ้นอายุ
และคาเตือนการใช้ ยาไว้ และกาหนดอายุการใช้ ยาน ้าไว้ ไม่เกิน 2 ปี และไม่เกิน 3 ปี สาหรับยารูปแบบอื่น
บทสรุป-ปั ญหาในทางปฏิบัตแิ ละการแก้ ไข
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน พ.ศ. 2556 ได้ กาหนดให้ ยาสามัญ
ประจาบ้ านตามประกาศลงวันที่ 26 มิถุนายน 2542 ยังคงเป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณต่อไปอีก
365 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ นั่นคือ วันที่ 18 มกราคม 2556 สาหรับตารับยาที่
ไม่ได้ เป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณหรื อไม่ได้ แก้ ไขทะเบียนตารับยาให้ เป็ นไปตามประกาศนี ้จะต้ อง
ปรับสถานะเป็ นยาแผนโบราณ ทาให้ เกิดปั ญหาต่อผู้เกี่ยวข้ องในด้ านช่องทางการจาหน่าย เนื่องจากเมื่อยา
เปลี่ยนสถานะไปจะทาให้ ยาดังกล่าวต้ องขายเฉพาะในร้ านขายยาหรื อโดยผู้ประกอบวิชาชีพเท่ านัน้ อีกทัง้
การกาหนดระยะเวลา 365 วันที่ยงั คงสถานะให้ เป็ นยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณต่อไปนัน้ ทาให้ ผ้ รู ับ
อนุญาตเกิดปั ญหาทังในด้
้ านการเรี ยกคืนยา การจัดการช่องทางการจาหน่าย ดังนัน้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้รับอนุญาต คณะกรรมการยาในการประชุมครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จึงมีมติให้
(1) ปรับหลักเกณฑ์ให้ ยาใช้ ภายนอกจานวน 5 กลุ่มสรรพคุณ ได้ แก่ ยาทาบรรเทาอาการปวด
เมื่อย ยาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนัง ยาแก้ กลากเกลื ้อน ยาบรรเทาแผลฝี และยาแผลไฟไหม้ น ้า
ร้ อนลวกที่อาจมี ตัวยาตรงไม่น้อยกว่า 1 ชนิด จากเดิมที่กาหนดให้ ต้องมีตวั ยาตรงอย่างน้ อย 3 ชนิด
(2) กาหนดให้ ยาสามัญประจาบ้ านยังคงสถานะต่อไปจนกว่าจะถึงกาหนดวันสิ ้นอายุ
โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ดาเนินการจัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ เป็ นไป
ตามมติของคณะกรรมการยา ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
ประกาศดังกล่าว
เอกสารอ้ างอิง
1. พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม 2537.พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
2. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองการประกอบโรคศิลปะ 2541. ตาราแพทย์ แผน
โบราณทัว่ ไป สาขาเภสัชกรรม กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.
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3. กระทรวงสาธารณสุข. 2511. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ระบุยาสามัญประจาบ้ าน
ตามความในพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510. (20 สิงหาคม 2511).
4. กระทรวงสาธารณสุข. 2511. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ระบุตารายาตามความใน
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510. (6 กุมภาพันธ์ 2511).
5. กระทรวงสาธารณสุข. 2537. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน ฉบับที่
2. (29 สิงหาคม 2537).
6. กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อ ง ยาสามัญประจ าบ้ าน.
(26 มิถนุ ายน 2542).
7. กระทรวงสาธารณสุข. 2556. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ยาสามัญประจาบ้ าน พ.ศ.
2556. (16 มกราคม 2556)
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