
หนา้ที ่1
ล าดบั ช่ือยา รูปแบบ บญัชี

กลุม่ยา 1 Gastro-intestinal system 

ยา antacids ทกุรายการตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

 1)  มี acid neutralizing capacity ไมน่อ้ยกวา่ 5 mEq ตอ่ 1 tab หรอื 15 ml และ

 2) กรณีเป็นสตูรยาผสม ตวัยาส าคญัแตล่ะชนิดให ้ acid neutralizing capacitiy 

ไมน่อ้ยกวา่ 25% ของ total acid neutralizing capacity

1 Carminative mixt. ก

2 Simethicone tab 80 mg, susp 40 mg/0.6 ml ก

3 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide tab ก

4 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide+Simethiconesusp NED เน่ืองจากมี Simethicone

5 Magesto tab NED

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

1 Domperidone tab 10 mg (as base/maleate), ก

susp 1 mg/ml (as base/maleate) ก

2 Hyoscine-n-butylbromide tab 10 mg, syr 5 mg /5 ml, ก

sterile sol 20 mg/ml in 1 ml amp ก

3 Metoclopramide sterile sol 5 mg/ml in 2 ml amp ก

4 Mosapride tab 5 mg NED

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

1 Omeprazole EC cap 20 mg ก

2 Omeprazole sterile pwdr 40 mg ข

3 Polidocanol sterile sol 1%/2 ml vial ง

(Lauromacrogol 400)

4 Famotidine tab 20 mg ก

ค ำแนะน ำ

1. ใชก้รณีผูป่้วย functional dyspepsia (FD)

2. ใชเ้สรมิยาลดกรดมาตรฐานเพ่ือรกัษาผูป่้วยทีมี่อาการของกรดไหลยอ้น

5 Sucralfate tab 1 g ค

6 Lansoprazole (Prevacid) tab 15 mg NED

7 Lansoprazole (Prevacid) Inj. 30 mg NED

8 Misoprosal (Cytotec) tab 200 mcg NED

9 Octreotide acetate  sterile sol 100 mcg/ ml amp ง

เงือ่นไข

เง่ือนไข

เงือ่นไข ใชเ้ฉพาะกรณีหญิงตัง้ครรภ์

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง หา้มใหท้างหลอดเลอืดด านานเกินกวา่ 30 นาที

1. ใชช้ว่ยหา้ม variceal bleeding ผา่นทาง endoscopy และใชส้  าหรบั sclerotherapy

2. ใชส้  าหรบั varicose vein และ hemorrhoid

เงือ่นไข

 1. ใชส้  าหรบั high output pancreatic fistula

 2. ใชส้  าหรบั variceal bleeding โดยใชร้ว่มกบั therapeutic endoscopic intervention

 3. ใชใ้นกรณี bleeding ทีมี่หลกัฐานวา่เป็น ภาวะเลอืดออกจาก portal hypertensive gastropathy
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10 Rebamipide (Mucosta) tab 100 mg NED

1.4 Drugs used in acute diarrhoea

1 Loperamide hydrochloride cap 2 mg ข ไมใ่ชก้บัเดก็อายนุอ้ยกวา่ 12 ปี

2 Oral rehydration salts   (GPO)

    เม่ือผสมน า้แลว้มีตวัยาส าคญัตอ่ลติร ดงันี ้   

oral pwdr ก

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

1 Sulfasalazine EC tab 500 mg ค

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั chronic inflammatory bowel disease

1.6 Laxatives 

1 Bisacodyl EC tab 5 mg, rectal suppo 10 mg ก

2 Castor oil oil ก

3 Lactulose syr 100 ml ข

เงือ่นไข

4 Macrogols (Polyethylene glycol,PEG) oral pwdr (hosp) ค

เงือ่นไข เป็นยาเตรยีมล าไสใ้หญ่ก่อนการผา่ตดั หรอืตรวจล าไส้

หมำยเหตุ ไมใ่ชเ้ป็นยาระบายหรอืยาถ่าย

5 Magnesium hydroxide susp ก

7 Ispaghula husk (Mucillin) powder 100 g ก

8 Sodium phosphates oral sol ค

มีตวัยาส าคญัตอ่ 5 ml ดงันี ้

- Sodium biphosphate 0.9 g

- Sodium phosphate 2.4 g

เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัเตรยีมล าไสใ้หญ่ก่อนการผา่ตดัหรอืตรวจล าไส้

2. ไมใ่ชย้านีเ้พ่ือทดแทนการขาดฟอสเฟต หรอืใชเ้ป็นยาระบายหรอืยาถ่าย

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. รบัประทานไมเ่กินครัง้ละ 45 มิลลลิติร และไมเ่กิน 90 มิลลลิติร ภายใน 24 ชั่วโมง

2. ใหร้ะวงัในผูป่้วยสงูอาย ุผูป่้วยโรคไตวาย และผูป่้วยโรคหวัใจลม้เหลว

9 Sodium Chloride (Unison) enema  100 ml NED

10 Sodium chloride (Unison) enema 15% in 10 ml NED

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

1 Local anaesthetic + Corticosteroid+ Astringent oint, rectal supp ข

      Benzocaine+Hydrocortisone+Zinc oxide (Duproct)

เงือ่นไข 1. หนึง่รูปแบบใหเ้ลอืก 1 สตูร  2. ใชไ้มเ่กิน 7 วนั

1.8 Drugs affecting intestinal secretions 

1 Colestyramine (Cholestyramine) oral pwdr ข

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั bile-acid diarrhoea, short bowel syndrome

1. ใชส้  าหรบั hepatic encephalopathy

2. ใชส้  าหรบั chronic constipation ในเดก็อายนุอ้ยกวา่ 6 ปี

3. ใชเ้ป็นทางเลอืกในหญิงตัง้ครรภท์ีใ่ชย้าระบายอ่ืนไมไ่ด้

4. ใชเ้ป็นทางเลอืกในผูป่้วยทีมี่ขอ้หา้มใช ้magnesium

 4. ใชส้  าหรบั neuroendocrine tumors
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1.9 Miscellaneous

1 Diosmin+Hesperidin(Daflon) tab (450mg+50mg) NED

กลุม่ยา 2 Cardiovascular system 

2.1 Positive inotropic drugs 

1 Digoxin tab 0.25 mg, ก

elixir 0.05 mg/ml in 60 ml, ก

sterile sol 0.25 mg/ml in 2 ml ก

2.2 Diuretics 

1 Furosemide tab 40, 500 mg, ก

sterile sol 10 mg/ml in 2 ml, ก

250 mg in 25 ml ก

2 Hydrochlorothiazide (HCTZ) tab 25 mg ก

3 Mannitol sterile sol ก

4 Spironolactone tab 25 mg ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs 

1 Adenosine sterile sol 6 mg/2 ml ก  

2 Amiodarone hydrochloride tab 200 mg, ค

sterile sol 150 mg/3 ml amp 

3 Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml in 1 ml amp ก

เงือ่นไข   ใชส้  าหรบั symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหวัใจ

4 Magnesium sulfate sterile sol 10% in 10 ml, 50% in 2 ml ก

เงือ่นไข   ใชส้  าหรบั refractory ventricular tachycardia

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

1 Atenolol tab 50 mg ก

2 Carvedilol tab 12.5 mg ค

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบั heart failure with reduced ejection fraction

3 Metoprolol tartrate tab 100 mg ก

4 Propranolol hydrochloride tab 10, 40 mg ก

5 Labetalol HCl (Avexa) Inj. 25 mg/5 ml ค

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other 

      antihypertensive drugs 

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs 

1 Hydralazine hydrochloride tab 25 mg ก

2 Hydralazine hydrochloride sterile pwdr 25 mg ก ยาก าพรา้เฉพาะรูปแบบ sterile pwdr

เงือ่นไข ชนิดฉีดใชส้าหรบั hypertensive emergencies* ในหญิงตัง้ครรภ์

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบั supraventricular และ ventricular arrhythmias

3. ใชส้  าหรบัการตรวจพิเศษทางหวัใจ 

2. ใชฉี้ดเขา้หลอดเลอืดหวัใจเพ่ือรกัษาภาวะ no reflow  ในผูป่้วยทีไ่ดร้บัการท า PCI เม่ือมีขอ้หา้มใชย้าverapamil หรอืไมมี่ยา verapamil ใหใ้ช ้

1. ใชส้  าหรบั supraventricular tachycardia 

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบั hypertensive emergencies

เงือ่นไข  
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2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs 

1 Methyldopa tab 250 mg ก

เงือ่นไข    ใชส้  าหรบัรกัษาโรคความดนัโลหติสงูในสตรมีีครรภ์

2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs 

1 Prazosin hydrochloride tab 1 mg ข

2 Doxazosin mesilate (Local) tab 2 mg (immediated release tab) ค

2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

1 Captopril tab 25 mg ก

เงือ่นไข ใขส้  าหรบั hypertensive urgency

หมำยเหตุ กรณีทีส่ถานพยาบาลไมมี่ยาฉีดหรอืไมส่ามารถใชย้าฉีดในการรกัษา hypertensive emergencies อาจพิจารณาใช ้captopril เป็นทางเลอืกในการรกัษา

2 Enalapril maleate tab 5 mg ก

3 Quinapril tab 10 mg NED

1 Losartan potassium tab 50 mg ข

2 Azilsartan Medoxomil (Edarbi®) Tab 40 mg NED

3 Irbesartan tab 150 mg NED

4 Sacubitril/Valsartan (Entresto 100®) tab 49/51 mg NED

2.6 Nitrates , calcium-channel blockers and other vasodilators

2.6.1 Nitrates 

1 Glyceryl trinitrate sterile sol 25 mg/5 ml amp ก

2 Isosorbide dinitrate tab 10 mg, sublingual tab 5 mg ก

3 Glyceryl trinitrate transdermal therapeutic system packNED

4 Isosorbide mononitrate Sustain released tab 60 mg NED

        ยากลุม่นีช้นิดทีเ่ป็น short-acting dihydropyridine (เชน่ nifedipine immediate release)

        ไมแ่นะน าใหใ้ชร้กัษา essential hypertension, hypertensive crisis  และ

        angina pectoris เน่ืองจากมียาอ่ืนทีป่ลอดภยักวา่

1 Amlodipine tab 5 mg ก

2 Diltiazem hydrochloride tab 30 mg ข  

3 Nicardipine hydrochloride sterile sol 10 mg/10  ml amp ค

4 Verapamil HCl Sustain released tab 240 mg ก

5 Lercanidipine HCl tab 20 mg ข

6 Manidipine hydrochloride tab 20 mg ข

2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบัเป็นทางเลอืกในการรกัษาผูป่้วยทีท่นตอ่ผลขา้งเคยีงของยา Amlodipine ไมไ่ด้

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั ischemic heart disease (IHD)

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบั hypertensive emergencies ในกรณีทีมี่ coronary ischemia

1.ใชก้บัผูป่้วย hypertensive emergencies ทีไ่มมี่ภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจ

2. ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในกรณีทีไ่มส่ามารถใชย้า sodium nitroprusside หรอื glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได้

ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ชย้าในกลุม่ Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไมไ่ด ้เน่ืองจากเกิดอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าในกลุม่ดงักลา่ว

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบั ischemic heart disease (IHD) ไมแ่นะน าใหใ้ชใ้นการรกัษา essential hypertension

2.6.2 Calcium-channel blockers 

เงือ่นไข 

เงือ่นไข
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7 Nifedipine cap 5 mg, NED

8 Nimodipine tab 30 mg ง

เงือ่นไข

ใชโ้ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทวทิยาและประสาทศลัยศาสตรส์าหรบัปอ้งกนัพยาธิสภาพของ

ระบบประสาททีอ่าจดาเนินตอ่ไปจากการหดตวัของหลอดเลอืด ภายหลงัการเกิด subarachnoid hemorrhage

2.6.3 Other vasodilators

1 Beraprost sodium tab 20 mcg NED

2 Albumin human normal inj 20% in 50 ml vial NED

3 Cilostazol(pletaal) tab SR 100 mg NED

2.7 Sympathomimetics

2.7.1 Inotropic sympathomimetics

1 Dobutamine hydrochloride sterile sol 250 mg/20 ml vial ข

2 Dopamine hydrochloride sterile sol 25 mg/ml in 10 ml amp ก

2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

1 Ephedrine hydrochloride sterile sol 30 mg/ml in 1 ml amp ค

วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 2

2 Norepinephrine (Noradrenaline) sterile sol 4 mg/4 ml ก

2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation 

1 Epinephrine  (Adrenaline) sterile sol 1 mg/ml amp ก

2.8 Anticoagulants

1 Enoxaparin sodium sterile sol 40 mg/0.4 ml, ค

sterile sol 60 mg/0.6 ml ค
เงือ่นไข

1.ใชส้  าหรบั deep vein thrombosis และ pulmonary embolism

หมำยเหตุ

2 Heparin sodium sterile sol 5,000 u/ml in 5 ml vial ค

3 Warfarin sodium tab 3, 5 mg ค

4 Rivaroxaban , (Xarelto®) tab 15 mg NED

2.9 Antiplatelet drugs 

1 Aspirin tab 80, 300 mg, EC tab 300 mg ก

2 Clopidogrel bisulfate tab 75 mg ค
เงือ่นไข

1.ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ช ้aspirin ไมไ่ด ้เฉพาะกรณีทีใ่ชป้อ้งกนัโรคเก่ียวกบัหลอดเลอืดหวัใจหรอืสมองแบบทตุยิภมิู (secondary prevention)

2.ใหร้ว่มกบั aspirin หลงัการใสข่ดลวดค า้ยนัผนงัหลอดเลอืด (stent) เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

3.ใชใ้นกรณีผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจทีไ่ดร้บั aspirin แลว้ยงัเกิด acute coronary syndrome หรอื recurrent thrombotic events

4.ในกรณีทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัอยา่งชดัเจนแลว้วา่เป็น non-ST elevated acute coronary syndrome(NSTE-ACS)  

    ใหใ้ช ้clopidogrel รว่มกบั aspirin เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

2.ใชส้  าหรบั venous stroke และ cardioembolic stroke 

ในกรณี ACS ทีมี่แผนการรกัษาแบบ conservative ใหใ้ชf้ondaparinux แทน

3.ใชก้บัผูป่้วย acute coronary syndrome (ACS) ทีต่อ้งรบัการรกัษาดว้ยวธีิ Percutaneous Coronary

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบัเป็นทางเลอืกในการรกัษาผูป่้วยทีท่นตอ่ผลขา้งเคยีงของยา Amlodipine ไมไ่ด้
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หมำยเหตุ

   ระมดัระวงัการใชย้า clopidogrel รว่มกบั aspirin เน่ืองจากเพ่ิมความเสีย่งในการเกิดอาการเลอืดออกไดม้ากกวา่การใช ้ aspirin 

หรอื clopidogrel เพียงชนิดเดยีว

2.10 Fibrinolytic drugs 

1 Streptokinase sterile pwdr 1,500,000 units ก

2 Alteplase (Recombinant tissue - type 

plasminogen activator)
sterile pwdr 50 mg ง

เงือ่นไข

1. ใชส้าหรบัภาวะหลอดเลอืดแดงสว่นปลายอดุตนัทีเ่กิดจากลิม่เลอืด ในกรณีทีผู่ป่้วยแพ ้ streptokinase หรอืเคยไดร้บั streptokinase ภายใน 6 เดอืน

ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองเทา่นัน้

3. ใช้ส ำหรับ massive pulmonary embolism ในผู้ปว่ยที่มีควำมเส่ียงต่อกำรเกดิ massive bleeding และมีhemodynamic instability
4. ใชใ้นกรณีทีมี่ acute vascular access thrombosis (หมายถึง A-V fistula หรอื A-V graft สาหรบัท าhemodialysis)

2.11 Haemostatics 

1 Tranexamic acid sterile sol 50 mg/ml in 5 ml amp ก
ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

     ใชส้  าหรบัผูป่้วยทีป่ระสบอบุตัเิหตแุละมีภาวะเลอืดออกรุนแรง การใหย้าภายใน 3 ชั่วโมงจงึจะมีประสทิธิผลในการลดอตัราการเสยีชีวติ

แตก่ารใหย้าหลงัจาก 3 ชั่วโมงอาจเพ่ิมอตัราการเสยีชีวติจากภาวะเลอืดออก
หมำยเหตุ

      การใช ้tranexamic acid ไมส่ามารถทดแทนการรกัษาทีจ่  าเป็นอ่ืนๆ ได ้ (เชน่ การใหเ้ลอืด เป็นตน้)

2 Tranexamic acid cap 250 mg ค
เงือ่นไข

1.ใชใ้นทางทนัตกรรมเฉพาะกรณีหา้มเลอืดดว้ยวธีิปกตแิลว้ไมไ่ดผ้ล

2.ใชก้่อนท าหตัถการในชอ่งปากในผูป่้วยทีมี่แนวโนม้เลอืดออกแลว้หยดุยาก

3.ใชส้  าหรบัภาวะระดมูากผิดปกต ิ (menorrhagia)

2.12 Lipid-regulating drugs 

1 Atorvastatin calcium tab  40 mg ข

1. ผูป่้วยทีใ่ชย้า simvastatin ในขนาด 40 mg ตดิตอ่กนั 3 – 6 เดอืน แลว้ยงัไมส่ามารถควบคมุระดบั LDL-C ไดถ้ึงคา่เปา้หมาย

(เปา้หมาย LDL-C <70 มก./ ดล.)

4. ผูป่้วยโรคสมองขาดเลอืดหรอืสมองขาดเลอืดชั่วคราวทีไ่มไ่ดเ้กิดจากลิม่เลอืดจากหวัใจและมีระดบั LDL-C ≥ 100 มก/ดล. (เปา้หมาย LDL-C <70 มก./ดล.)

5. ผูป่้วยทีไ่มส่ามารถใช ้simvastatin ได ้กลา่วคอืมีผลขา้งเคยีง ไดแ้ก่ มีคา่ alanine aminotransferase (ALT) เพ่ิมขึน้ 3 เทา่ของคา่สงูสดุของคา่ปกติ

(upper limit of normal) หรอืคา่ creatine phosphokinase (CPK) เพ่ิมขึน้มากกวา่ 5 เทา่ของคา่สงูสดุของคา่ปกต ิหรอืมีการใชย้าทีท่  าใหเ้กิดอนัตรกิรยิา

กบั simvastatin จนอาจท าใหเ้กิดอนัตรายอยา่งรา้ยแรง

2. หลกีเลีย่งการใชย้า atorvastatin   

เงือ่นไข Atorvastatin 40 mg เป็น high intensity statin ทีมี่ขอ้บง่ใชใ้นกรณีตอ่ไปนี้

2. Familial hypercholesterolemia (เปา้หมาย LDL-C <100 มก./ดล.)

3. ผูป่้วยทีก่  าลงัเกิด acute vascular events เชน่ acute coronary syndrome หรอืผูป่้วย clinical ASCVD ทีมี่ acute vascular events ภายในระยะเวลา 12 เดอืน 

(องคก์ารมหาชน) หรอื สถาบนัประสาทวทิยากรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ และ ไดร้บัการฝึกอบรม หรอือยูภ่ายใตเ้ครอืขา่ยในการดแูล

2. ใชส้  าหรบั acute arterial ischemic stroke โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทวทิยา หรอื ประสาทศลัยแพทยห์รอื แพทยเ์วชศาสตรฉ์กุเฉิน

ส  าหรบัอายรุแพทยท์ั่วไปและแพทยท์ั่วไปสามารถสั่งไดใ้นโรงพยาบาลทีมี่ stroke unit ทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. หลีกเลีย่งการใชย้า atorvastatin รว่มกับ cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir) 
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       fosamprenavir,fosamprenavir+ritonavir) 

2 Colestyramine (Cholestyramine) oral pwdr 4 g ข

3 Gemfibrozil cap 300 mg ก

4 Gemfibrozil tab 600 mg (ยาโครงการ AIDS) ก

5 Nicotinic acid tab 50 mg ก

6 Simvastatin tab 10 mg (ยาโครงการ AIDS) ก

7 Simvastatin tab 20 mg ก

3.2 ในขนาดเกินวนัละ 10 mg เม่ือใชร้ว่มกบัยา diltiazem หรอื verapamil

8 Fenofibrate micronized cap 200 mg ค

9 Pitavastatin Calcium tab 2 mg NED

10 Ezetimibe tab 10 mg NED

11 Ezetimibe + Simvastatin (Vytorin 10/20) Ezetimibe 10 mg + Simvasatin 20 mgNED

กลุม่ยา 3 Respiratory system 

3.1 Bronchodilators

3.1.1 Adrenoceptor agonists

1 Procaterol hydrochloride tab 50 mcg ข

2 Procaterol hydrochloride syr 5 mcg/ml ก

3 Salbutamol sulfate tab 2 mg, syr 2 mg/5ml, ก

MDI 0.1 mg/puff, sol for nebulizer

4 Terbutaline sulfate sterile sol 0.5 mg/ml ก

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

1 Ipratropium bromide + MDI, sol for nebulizer ก

2 Fenoterol hydrobromide (Berodual)

3 Tiotropium bromide monohydrate (Spiriva) Handi-haler 18 mcg ค

หมำยเหตุ

ราคายาสดูพน่ชนิดผงยา Tiotropium bromide บรรจแุคปซลูละ 18 mcg กลอ่งละ 30 แคปซลู ทีต่อ่รองไดไ้มเ่กิน 500 บาทตอ่กลอ่ง 

(รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่19 ตลุาคม 2561 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยา

ในเวบ็ไซต ์http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

3.1.3 Theophylline

1 Aminophylline sterile sol 25 mg/ml in 10 ml amp ก

2 Theophylline CR cap 200 mg ก

3.2 Corticosteroids

3.1 ในขนาดเกินวนัละ 20 mg เม่ือใชร้ว่มกบัยา amlodipine หรอื amiodarone 

2.2 ในขนาดเกินวนัละ 20 mg เม่ือใชร้ว่มกบัยาclarithromycin,itraconazole,HIV protease inhibitor(saquinavir+ritonavir,darunavir+ritonavir,

2.1 ในขนาดเกินวนัละ 40 mg เม่ือใชร้ว่มกบัยา nelfinavir 

2. หา้มใชย้า simvastatin รว่มกบั gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรอื ยาในกลุม่ strong CYP3A4 inhibitors เชน่ itraconazole, 

ketoconazole, erythromycin, HIV protease inhibitors เป็นตน้ หากหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ใหห้ยดุยา simvastatin ระหวา่งใชย้าดงักลา่ว 

3. หลกีเลีย่งการใชย้า simvastatin  

1. กรณีผูป่้วยรายใหมไ่มค่วรใหย้า simvastatin เกินวนัละ 40 mg ส าหรบัผูป่้วยทีเ่คยใชม้านานเกิน 1 ปี โดยไมเ่กิดผลขา้งเคยีงใหใ้ชย้าในขนาดเดมิตอ่ไปได ้

3. ระมดัระวงัการใชย้า atorvastatin รว่มกบัยา lopinavir + ritonavir โดยใหใ้ชย้า atorvastatin ในขนาดต ่าสดุ เทา่ทีจ่  าเป็น 

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง 
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1 Budesonide MDI 200 mcg/dose ก

2 Salmeterol+Fluticasone propionate (Seretide) DPI 50+250 mcg/dose ค

3 Salmeterol+Fluticasone propionate (Seretide) MDI 25+125 mcg/dose ค

และการเสยีชีวติจากโรคหดื

3.3 Leukotriene receptor antagonists

1 Montelukast tab 10 mg ค

หมำยเหตุ

     ควรตดิตามอาการไมพ่งึประสงคท์าง neuropsychiatric จากการใชย้าอยา่งตอ่เน่ือง

3.4 Antihistamines

1 Chlorpheniramine maleate tab 4 mg, syr 2 mg/5 ml, ก

sterile sol 10 mg/ml

2 Diphenhydramine hydrochloride cap 25 mg ก (ไมน่บัในบ/ช ยา 18/08/57)

3 Hydroxyzine tab 10 mg, syr 10 mg/5 ml ก

4 Loratadine tab 10 mg ก

5 Diphenhydramine hydrochloride syr 12.5 mg/5 ml NED (ไมน่บัในบ/ช ยา 18/08/57)

6 Ketotifen fumarate tab 1 mg NED

7 Levocetirizine dihydrochloride (Xyzal) Tab 5 mg NED

3.5 Pulmonary surfactants 

1 Phospholipids (Beractant) sterile intratracheal susp 4 ml, 8 ml ง

เง่ือนไข

1. ใหเ้ลอืกหนึง่รายการทีจ่ดัซือ้ไดถ้กูกวา่ระหวา่ง Poractant alfa กบั Beractant

2. ใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญกมุารแพทย์

3.6 Cough preparations 

3.6.1 Cough suppressants

1 Brown mixture (M.Tussis) mix 180 ml ก

2 Dextromethorphan  hydrobromide tab 15 mg ก

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

ยาละลายเสมหะ (mucolytics) ไมจ่ดัเป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิเน่ืองจากไมมี่ประสทิธิผลทางคลนิิกทีช่ดัเจน

1 Glyceryl guaiacolate syr 100 mg/5 ml, tab 100 mg ก

2 Bromhexine tab 8 mg, syr 4 mg/5 ml, NED

3 N-Acetylcysteine pwdr 200 mg NED

3.7 Systemic nasal decongestants 

1 Pseudoephedrine  hydrochloride tab 60 mg, syr  30 mg/5 ml ก

หมายเหต ุวตัถทุีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท ประเภท 2

2 Brompheniramine maleate+Phenylephrine HCl tab (4 mg+10 mg) NED

3.8 Other respiratory preparations

1 Aromatic Ammonia Spirit spirit (hosp) ก

หมำยเหตุ

ไมค่วรใช ้antihistamine ในโรคหวดั (common cold) เน่ืองจากมีประสทิธิภาพไมแ่ตกตา่งจากยาหลอก (placebo)

1. ใชส้  าหรบัควบคมุอาการเทา่นัน้ 

2. การใช ้long acting beta2-agonist (LABA) เชน่ formoterol และ salmeterol เป็นยาเดีย่ว เพ่ิมความเสีย่ง ของโรคหดืก าเรบิรุนแรง 
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กลุม่ยา 4 Central nervous system 

4.1 Hypnotics and anxiolytics 

ยานอนหลบั (hypnotics) ไมจ่ดัเป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิเน่ืองจากควรรกัษาทีต่น้เหตขุองการนอนไมห่ลบั การใชย้าเกิน

ความจ าเป็นมกัน าไปสูปั่ญหาการตดิยา

1 Alprazolam tab 0.5 mg NED

   วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 2

2 Chloral hydrate oral sol (hosp) ก

  วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

3 Clonazepam tab 0.5, 2 mg ข

  วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

4 Diazepam tab 2, 5 mg, ก

  วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4 sterile sol 5 mg/ml in 2 ml amp

5 Dipotassium clorazepate cap 5 mg ข

  วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

6 Hydroxyzine tab 10 mg, syr 10 mg/5 ml ข

7 Lorazepam tab 0.5 , 2 mg ก

  วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders 

4.2.1 Antipsychotic drugs 

1 Chlorpromazine hydrochloride tab 50 mg, ก

sterile sol 25 mg/ml amp

2 Clozapine tab 100 mg ค

3 Fluphenazine sterile sol  25 mg/ml in 1ml amp ก

as decanoate

4 Haloperidol tab 0.5, 2, 5 mg(as base), ก

sterile sol  5 mg/ml in 1ml amp as base 

sterile sol  50 mg/ml in 1ml amp as decanoate

5 Perphenazine tab 4, 8 mg ก

6 Risperidone syr 1 mg/ml in 30 ml, tab 1, 2 mg ข

7 Thioridazine hydrochloride tab 50 mg, ค

8 Aripiprazole (Abilify) oral disintegrating tablet 10 mg NED

9 Olanzapine (Zyprexa) tab 10 mg NED จดัเป็น NED เน่ืองจากใชใ้นผูป่้วยจิตเวช

4.2.2 Antimanic drugs 

1 Carbamazepine tab 200 mg ก

2.ควรไดร้บัการวนิิจฉยั  และการรกัษาเบือ้ตน้ โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตเวชศาสตร์

เงือ่นไข

1.ไมใ่ชเ้ป็นยาตวัแรกในการรกัษา

1. ใชส้  าหรบัปอ้งกนัหรอืรกัษาการคลืน่ไสอ้าเจียนจากการไดร้บัยาเคมีบ าบดัทีก่ระตุน้ใหอ้าเจียนสงู (highly emetogenic)

2. ใชส้  าหรบัปอ้งกนัหรอืรกัษาการคลืน่ไสอ้าเจียนจากการไดร้บัยาเคมีบ าบดั กรณี resistance หรอื intractable nausea / vomiting 

เงือ่นไขใน ED ง คือ

ใหต้ดิตามการสั่งใช้

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง  ไมแ่นะน าใหใ้ชใ้นเดก็อายตุ  ่ากวา่ 5 ขวบ
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2 Lithium carbonate cap 300 mg ก

3 Sodium valproate oral sol 200 mg/ml ก

4 Sodium valproate SR tab 200 mg ก

4.3 Antidepressant drugs 

1 Amitriptyline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

2 Fluoxetin hydrochloride tab 20 mg ก

3 Imipramine hydrochloride tab 25 mg ก

4 Nortriptylline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

5 Trazodone hydrochloride tab 50 mg ค

6 Sertraline hydrochloride tab 50 mg ข

7 Bupropion tab 150 mg NED

8 Mirtazapine tab 30 mg NED

4.4 Central nervous system stimulants .

1 Methylphenidate tab 10 mg ค

   วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 2

2 Methylphenidate HCl CR  CR tab 18 mg NED

4.5 Drugs used in nausea and vertigo 

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting

1 Domperidone tab  10 mg(as base/maleate), ก

susp  1 mg/ml(as base/maleate)

2 Metoclopramide sterile sol 5 mg/ml in 2 ml amp ก

3 Ondansetron sterile sol 4 mg/2 ml in 2 ml amp ข

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

1 Betahistine mesilate tab 6 mg ข

2 Betahistine dihydrochloride tab 24 mg NED

3 Dimenhydrinate tab 50 mg, ก

sterile sol 50 mg/ml in 1 ml amp

4 Cinnarizine tab 25 mg NED

4.6 Analgesics and antipyretics

1 Acetaminophen (Paracetamol) tab 325, 500 mg, ก

syr 120 mg/5 ml, sol 60 mg/0.6 ml

หมำยเหตุ แนะน าใหใ้ชเ้ป็น first-line drug ส าหรบั osteoarthritis

2 Aspirin tab 325 mg, film coated 300 mg ก

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

   หา้มใชใ้นเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ส  าหรบัลดไข ้แกป้วด เพราะเสีย่งตอ่การเกิด Reye's syndrome

หมำยเหตุ

   Aspirin ชนิด EC tab ดดูซมึไดช้า้จงึมีการเริม่ตน้ออกฤทธ์ิชา้ ไมเ่หมาะจะน ามาใชใ้นขอ้บง่ใชนี้ ้

3 Ibuprofen film coated tab 200, 400 mg, ก

เงือ่นไข 

2. ใชส้  าหรบั narcolepsy

1. ใชส้  าหรบั Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
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susp 100 mg/5 ml

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

2.ใชใ้นเดก็ทีมี่อาย ุ3 เดอืนขึน้ไปเทา่นัน้

3.ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทีมี่เกลด็เลอืดต ่า เชน่ ไขเ้ลอืดออก

4 Acetaminophen (Paracetamol) sterile sol 150 mg/ml in 2 ml amp, NED

4.7 Analgesics 

4.7.1 Opioid analgesics 

1 Codeine phosphate tab 15 mg ค  

   ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

2 Fentanyl sterile sol (as citrate) 50 mcg/ml in 2 ml ampค

   ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

3 Morphine sulfate SR tab 30 mg,SR cap 20 mg (Kapanol)ค

   ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2 IR tab 10 mg ค

sterile sol 10 mg/ml in 1 ml amp ค

4 Pethidine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml in 1 ml amp ค

   ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

5 Tramadol hydrochloride cap 50 mg, ค

sterile sol 50 mg/ml in 1 ml amp ค

4.7.2 Drugs for neuropathic pain 

1 Amitriptyline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

2 Carbamazepine tab 200 mg ก

3 Pregabalin cap 75 mg NED

4 Nortriptylline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

5 Gabapentin cap 400 mg ง

เงือ่นไข

ใชบ้รรเทาอาการปวดซึง่เกิดจากความผิดปกตขิองเสน้ประสาทเทา่นัน้

หมำยเหตุ

ไมมี่หลกัฐานวา่มีประสทิธิผลในการบรรเทาอาการปวดทีเ่กิดจากความผิดปกตขิองกลา้มเนือ้ เนือ้เยื่อพงัผืด กระดกูและขอ้

4.7.3 Antimigraine drugs

4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

1 Acetaminophen (Paracetamol) tab 325, 500 mg ก

2 Aspirin tab  325 mg film coated 300 mg ก

3 Ergotamine tartrate + Caffeine tab (เฉพาะ 1 + 100 mg) ค

4 Ibuprofen film coated tab 200, 400 mg ก

4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine

1 Amitriptyline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

2 Cyproheptadine hydrochloride tab 4 mg ข

เงือ่นไข ใชก้บัผูป่้วยโรคมะเรง็ทีมี่ความเจ็บปวด

1. ไมค่วรใช ้ibuprofen ระยะยาวในผูป่้วยทีใ่ช ้ low dose aspirin เน่ืองจากอาจมีผลตอ่ตา้นประสทิธิภาพในการ ปอ้งกนัโรคหวัใจของยาแอสไพรนิ 

หา้มใชใ้นเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ส  าหรบัลดไข ้แกป้วด เพราะเสีย่งตอ่การเกิดReye's syndrome

เงือ่นไข
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3 Flunarizine hydrochloride cap 5 mg NED

4 Propranolol hydrochloride tab 10 ,40 mg ก

5 Sodium valproate SR tab 200 mg ง

เงือ่นไข ใชโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบประสาท
4.8 Antiepileptics

4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

1 Carbamazepine tab 200 mg ก

2 Clonazepam tab 0.5, 2 mg ข

   วตัถทุีอ่อกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

3 Levetiracetam tab 500 mg ง

ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ชย้าอ่ืนไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบประสาท *

4 Magnesium sulfate sterile sol 10, 50 % ก

5 Nitrazepam tab 5 mg ง

6 Phenobarbital tab 30, 60 mg (as base or sodium) ก

7 Phenytoin sodium SR cap 100 mg ก

8 Phenytoin sodium infatab 50 mg ก

9 Sodium valproate SR tab 200 mg ก

10 Sodium valproate oral sol 200 mg ก

4.8.2 Drugs used in status epilepticus

1 Diazepam sterile sol 5 mg/ml in 2 ml amp ก

2 Levetiracetam concentrate for solution for ง

infusion 100 mg/ml in 5 ml

เงือ่นไข

lorazepam, phenytoin sodium, phenobarbital sodium แ ล ะsodium valproate

2. สั่งใชโ้ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ สาขาประสาทวทิยา สาขากมุารประสาทวทิยา และประสาทศลัยศาสตร ์เทา่นัน้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถสง่ตอ่ผูป่้วย

ไปพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดงักลา่วได ้และอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤต (ICU) อนญุาตใหอ้ายรุแพทย ์และกมุารแพทยร์กัษาได้

3 Midazolam hydrochloride sterile sol 5 mg/ml in 3 ml amp ง

เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั refractory status epilepticus

2. สั่งใชโ้ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ สาขาประสาทวทิยา สาขากมุารประสาทวทิยา และประสาทศลัยศาสตร ์เทา่นัน้ ในกรณีทีไ่มส่ามารถสง่ตอ่ผูป่้วย

ไปพบแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดงักลา่วได ้และอยูใ่นหอผูป่้วยวกิฤต (ICU) อนญุาตใหอ้ายรุแพทย ์และกมุารแพทยร์กัษาได้

4 Phenytoin sodium sterile sol 250mg/5 ml vial ก

5 Phenobarbital sterile sol 200 mg/ 4 ml ก

6 Sodium Valproate sterile pwdr 400 mg ค

4.9 Drugs used in movement disorders

วตัถทุีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 2 

วตัถทุีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 4

เงือ่นไข

1. ไมใ่ชเ้ป็นยาตวัแรกในการรกัษาภาวะชกัตอ่เน่ือง ยกเวน้มีประวตัแิพย้าหรอืไมต่อบสนองตอ่ยาในกลุม่ first generation คอื diazepam,

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั epileptic spasms โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทวทิยา

วตัถทุีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 2 
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1 Bromocriptine mesilate tab 2.5 mg ค

2 Clonazepam tab 0.5, 2 mg ข

   วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

3 Diazepam tab 2, 5 mg ก

   วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

4 Levodopa + Benserazide hydrochloride tab (200+50 mg), ก

(Co-beneldopa)

5 Propranolol hydrochloride tab 10, 40 mg ก

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั essential tremor

6 Trihexyphenidyl hydrochloride tab 2, 5 mg ก

4.10 Drugs used in substance dependence

4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

ไมมี่

4.10.2 Drugs used in smoking cessation

1 Nortriptyline hydrochloride tab 10, 25 mg ก

2 Bupropion tab 150 mg NED

4.10.3 Drugs used in opioid dependence

1 Clonidine hydrochloride tab 0.15 mg  ข

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั heroin withdrawal

2 Methadone hydrochloride oral sol ง

ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัผูป่้วยตดิเฮโรอีน

4.11 Drugs used in dementia

1 Donepezil tab 10 mg จ(2)

เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัภาวะสมองเสือ่มจากโรคอลัไซเมอรท์ีมี่ระดบัรุนแรงนอ้ยถึงปานกลาง โดยมีแนวทางก ากบัการใชย้าเป็นไปตามเอกสารแนบหมายเลข 1 

หมำยเหตุ

1. ยาเม็ด donepezil hydrochloride ขนาด 5 mg มีราคาต ่าสดุทีต่อ่รองไดเ้ม็ดละ 15 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั 

นบัจากวนัทีป่ระกาศมีผลบงัคบัใช ้เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

2. ยาเม็ด donepezil hydrochloride ขนาด 10 mg มี ราคาต ่าสดุทีต่อ่รองไดเ้ม็ดละ 25 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั 

นบัจากวนัทีป่ระกาศมีผลบงัคบัใช ้เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

กลุม่ยา 5 Infections 

5.1 Antibacterial drugs 

5.1.1 Penicillins 

1 Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate sterile pwdr 1.2 g vial ค

(Co-amoxiclav)

2 Amoxicillin trihydrate cap 250, 500 mg, ก
2. ใชร้กัษาโรคตดิเชือ้ผสมระหวา่งแบคทเีรยีชนิด aerobes และ anaerobes 

1. ใชร้กัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีจ  าเพาะทีด่ือ้ตอ่ ampicillin โดยเฉพาะทีผ่ลติเอนไซม ์beta-lactamase

เงือ่นไข
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dry syr 125, 250 mg/5 ml

3 Amoxicillin trihydrate + Potassium 

clavulanate (Co-amoxiclav)

tab 375 mg NED

4 Amoxicillin trihydrate + Potassium 

clavulanate (Co-amoxiclav)

 tab 1,000 mg ค

เงือ่นไข

5 Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate  dry syr 228 mg/5 ml, NED

(Co-amoxiclav)

6 Ampicillin sodium sterile pwdr 500 mg, 1 g vial ก

7 Benzathine benzylpenicillin sterile pwdr 1.2 million IU vial ก

(Penicillin G benzathine)

8 Benzylpenicillin (Penicillin G) sterile pwdr as sodium 5 MU vial ก

9 Cloxacillin sodium sterile pwdr  1 g vial ก

10 Dicloxacillin sodium cap 250 mg, ก

dry syr 62.5 mg/5 ml

11 Phenoxymethylpenicillin potassium tab 250 mg, syr 125 mg/5 ml ก

(Penicillin V)

12 Piperacillin sodium+Tazobactam sodium sterile pwdr 4.5 g ง

เงือ่นไข

1. ใชใ้นกรณทีใ่ชย้ากลุม่ third generation cephalosporins ไมไ่ด ้โดยใหพิ้จารณาเลอืกใชก้่อนยากลุม่ carbapenems ทัง้ใน empiric และ 

specific therapy ส าหรบั nosocomial infection เชน่ pnemonia complicated skin and soft tissue infection, intra-abdominal infection

 และ febrile neutropenia

2. ใชใ้นกรณีพิเศษตามค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคดิเชือ้

5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams 

1 Cefalexin (Cephalexin) cap 250 mg, ก

dry syr 125 mg/5 ml

2 Cefazolin sodium sterile pwdr 1 g vial ก

หมำยเหตุ ใชป้อ้งกนัการตดิเชือ้ภายหลงัการผา่ตดั

3 Cefdinir cap 100 mg, NED
dry syr 125 mg/5 ml NED

4 Cefixime cap 100 mg ง
เงือ่นไข

5 Cefoperazone sodium+Sulbactam sodium sterile pwdr 1,000+500 mg vial ง

(Sulperazone sodium 1.5 g)-L

2. ใชร้กัษาหนองในแทเ้ฉพาะทีอ่วยัวะเพศ และทวารหนกั เม่ือไมส่ามารถใชย้า Ceftriaxone ได้

เงือ่นไข 

2.ใชร้กัษาโรคตดิเชือ้ผสมระหวา่งแบคทเีรยีชนิด aerobes และ anaerobes

3.  ใชร้กัษาการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ ในกรณีทีใ่ชย้ากลุม่ fluoroquinolone แลว้ดือ้ยาหรอืไมไ่ดผ้ล

1. ใชเ้ป็น   switch therapy   ในการรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบ

หมายเหต ุใชส้  าหรบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมับวกโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง S. aureus ในผูป่้วยทีแ่พ ้penicillin แบบไมรุ่นแรงและการตดิเชือ้ในชมุชน

1.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ทีส่งสยัวา่อาจจะเกิดจากเชือ้ H.influenzae และ/หรอื M.catarrhalis ทีด่ือ้ตอ่ ampicillin 

ใชส้  าหรบั nosocomial infection จากเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบ โดยเฉพาะการตดิเชือ้ Acinobacter spp.
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6 Cefotaxime sodium sterile pwdr  1 g vial ค

เงือ่นไข

1.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ในเดก็ทารกแรกเกิด เพ่ือหลกีเลีย่งการเกิด kernicterus จากการใชย้า Ceftriaxone

2. ใชส้  าหรบัโรคตดิเชือ้ในระบบประสาทสว่นกลางทีเ่กิดจากแบคทเีรยีแกรมลบ ในทารกอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี

3.ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ของ Ceftriaxone แตต่อ้งใหย้าบอ่ยกวา่ Ceftriaxone

7 Cefoxitin sodium sterile pwdr 1 g vial ง
เงือ่นไข

ใชย้าตา้นจลุชีพ เพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้จากการผา่ตดั

2.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ Non-tuberculosis Mycobacterium spp. (Atypical mycobacterium) ส าหรบักลุม่ rapid growers เทา่นัน้

หมำยเหตุ ไมแ่นะน าใหใ้ชร้กัษาโรคตดิเชือ้อ่ืนๆเพราะเป็น beta-lactamase inducer
8 Ceftazidime (Cef-4) sterile pwdr 1 g vial ค

Ceftriaxone sodium sterile pwdr 1 g vial ค
เงือ่นไข

1.ใชส้  าหรบั serious community  acquired bacterial infection ยกเวน้การตดิเชือ้ Pseudomonas aeruginosa

2. ใชส้  าหรบั gramm-negative meningitis ยกเวน้ในเดก็อายนุอ้ยกวา่ 1 ปี

3. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ penicillin resistence S.pneumoniae (PRSP)

4.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีแกรมลบบางกรณีในผูป่้วยทีไ่ตท างานบกพรอ่งซึง่ไมส่ามารถใชย้ากลุม่ aminoglycosides ได้

9 Meropenem sterile pwdr 1 g vial ง

เงือ่นไข เชน่เดยีวกบั imipenem+cilastatin sodium

10 Ertapenem (Invanz) sterile pwdr 1 g vial ง

เงือ่นไข

   ใชเ้ป็น documented therapy ส าหรบัเชือ้ Enterobacteriaceae ทีส่รา้ง Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) หรอื

เชือ้ Enterobacteriaceae ทีด่ือ้ตอ่ยา cephalosporins รุน่ที ่3 (ceftriazone, cefotaxime,ceftazidime) และไวตอ่ยากลุม่ carbapenems

11 Cefaclor dry syrup 125 mg/5 ml NED

5.1.3 Tetracyclines 

1 Doxycycline hydrochloride cap 100 mg ก

2 Tetracycline hydrochloride cap 250 mg ก

5.1.4 Aminoglycosides 

1 Amikacin sulfate sterile sol 250mg/2 ml in 2 ml vial ข

เงือ่นไข

หมำยเหตุ

จดัเป็นบญัชี ค เม่ือใชร้กัษา multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second line drug 

2 Gentamicin sulfate sterile sol 80 mg in 2 ml amp ก

5.1.5 Macrolides 

1 Azithromycin cap 250 mg ง

เงือ่นไข ใชเ้ป็น empiric/specific therapy ส าหรบัการตดิเชือ้ P.aeruginosa และ melioidosis

6.ใชก้บัผูป่้วยซิฟิลสิทีไ่มไ่ดต้ัง้ครรภ ์ซึง่ใช ้benzathine penicillin หรอื doxycycline ไมไ่ด

5. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ Neisseria gonorrhoeae 

1.ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug)  ของยามาตรฐานในการปอ้งกนัการตดิเชือ้จากการผา่ตดัในชอ่งทอ้ง ซึง่เป็นไปตามแนวทางการ

ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบชนิดทีด่ือ้ตอ่ gentamicin และ/หรอื netilmicin
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เง่ือนไข

1. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจสว่นลา่ง กรณีทีใ่ชย้าอ่ืนไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

2. ใชร้กัษาการตดิเชือ้ non-tuberculous mycobacterium (NTM)

2 Azithromycin sachet 100 mg/sachet NED

3 Azithromycin sterile pwdr 500 mg ง
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจสว่นลา่งทีรุ่นแรง และอาจเกิดจาก atypical pathogen เชน่ legionellosis เป็นตน้

2. ใชส้  าหรบั severe rickettsiosis

4 Clarithromycin tab 500 mg ง
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ของทางเดนิหายใจ ในกรณีทีใ่ชย้าอ่ืนไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

2. ใชใ้นขอ้บง่ใชพิ้เศษสาหรบัโรคตดิเชือ้ non-tuberculous Mycobacterium sp. (atypical mycobacterium)

3. ใชใ้น triple therapy หรอื quardruple therapy ส าหรบัก าจดัเชือ้ H. pylori หลงัจากไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มีเชือ้แลว้

5 Erythromycin  susp/dry syr 125 mg/5 ml ก

เงือ่นไข ใชก้บัเดก็ต  ่ากวา่อาย ุ6 ปี

หมำยเหตุ  หา้มใชก้บัผูป่้วยโรคตบั

6 Erythromycin stearate tab 250 mg NED

7 Roxithromycin tab 150 mg ก 

5.1.6 Quinolones 

1 Ciprofloxacin hydrochloride tab 250 mg ง

เงือ่นไข

ใชใ้นกรณีพิเศษตามค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคตดิเชือ้ เชน่ ใชต้อ่เน่ืองจากยาฉีด (sequential therapy หรอื switch therapy)

2 Ciprofloxacin lactate sterile sol 200 mg/100 ml vial ง

เงือ่นไข

ใชใ้นกรณีพิเศษตามค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคตดิเชือ้ เชน่

1.ใชส้  าหรบัรกัษาการตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบทีไ่มส่ามารถใชย้าในกลุม่ beta-lactam และ/หรอืยากลุม่ aminoglycoside ได ้

2.ใชเ้ป็น empiric therapy ใน 3 วนัแรกของการรกัษารว่มกบัยากลุม่ beta-lactam และ/หรอื aminoglycoside ในการรกัษา 

severe hospital-acquired pneumonia ในกรณีทีไ่มส่ามารถรบัประทานยาได้

3 Norfloxacin tab 100, 400 mg ก

4 Ofloxacin tab 200 mg ข

เงือ่นไข ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบ

5 Levofloxacin hemihydrates tab 500 mg ง

เงือ่นไข

ทีส่งสยั Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) หรอื pathogen ทีท่  าใหเ้กิด atypical pneumonia ทีใ่ช ้macrolide ไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

 หรอื ใชต้อ่เน่ืองจากยาฉีด (sequential therapy หรอื switch therapy) 

หมำยเหตุ 

1. ผูป่้วย community-acquired pneumonia (CAP) ทีมี่ comorbidities หรอื เคยใชย้าปฏิชีวนะในชว่ง 3 เดอืน ทีผ่า่นมา 

 แนะน าใหใ้ช ้levofloxacin ใน ขนาด 750 mg วนัละครัง้ อยา่งนอ้ย 5 วนั หรอืในขนาด 500 mg วนัละครัง้ อยา่งนอ้ย 7 วนั 

2. จดัเป็นบญัชี ง เม่ือใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy  ดขูอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs 

     ใชใ้นกรณีพิเศษตามค าแนะน าของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคตดิเชือ้ หรอืแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบทางเดนิหายใจ 

เชน่ ใชร้กัษาแบบผูป่้วยนอก ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower respiratory tract  infection
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6 Moxifloxacin(Avelox) sterile sol 400 mg NED

tab 400 mg NED

5.1.7 Some other antibacterials 

1 Clindamycin sterile sol 600 mg/4 ml amp ข

cap 300 mg ข
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีชนิด anaerobes, แบคทเีรยีกรมับวกชนิดรุนแรงในผูป่้วยทีแ่พย้ากลุม่ beta-lactam แบบ type I

 (anaphylaxis หรอื urticaria) หรอืการตดิเชือ้ผสมระหวา่งแบคทเีรยีกรมับวก และ anaerobe

2. ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการปอ้งกนัหรอืรกัษา Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) ในผูป่้วยเอดส์

3.ไมค่วรใชร้กัษาโรคตดิเชือ้นอกเหนือไปจากขอ้ 1 และขอ้ 2 เน่ืองจากความเสีย่งตอ่การเกิด Antibiotics Associated Colitis (ACC)
หมำยเหตุ  AAC เกิดไดก้บัยาตา้นจลุชีพทีอ่อกฤทธ์ิกวา้งทกุชนิดแมแ้ต ่ amoxicillin

2 Colistimethate Sodium sterile pwdr 150 mg ง

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้กรมัลบทีด่ือ้ตอ่ยากลุม่ carbapenems

3 Fosfomycin sodium sterile pwdr 4 g / vial ง

เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทีมี่อาการรุนแรงนอ้ยถึงปานกลางโดยใชร้ว่มกบัยาอ่ืนเพ่ือปอ้งกนัการดือ้ยา

4 Metronidazole tab 400 mg (as base), ก

sterile sol 0.5% in 100 ml vial (as base)ก

5 Vancomycin hydrochloride sterile pwdr 500 mg vial ง

เงือ่นไข

1.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทีรุ่นแรง หรอืการตดิเชือ้ methicillin resistant S. epidermidis (MRSE)

6 Tigecycline sterile pwdr 50 mg vial NED

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim 

1 Sulfamethoxazole+Trimethoprim tab 400+80 mg, ก

(Co-trimoxazole) susp 200+40 mg/5 ml ก

5.1.9 Antituberculous drugs 

1 Amikacin sulfate sterile sol 250mg/2 ml in 2 ml vial ค

เงือ่นไข ใชร้กัษา drug-resistant tuberculosis

2 Cycloserine cap 250 mg ค

3 Ethambutol hydrochloride tab 400 mg, 500 mg ก

4 Ethionamide tab 250 mg ค

5 Isoniazid tab 100 mg ก

6 Kanamycin inj. 1 g NED

7 Ofloxacin tab 200 mg NED

เงือ่นไข ใชร้กัษา multidrug resistant tuberculosis โดยเป็น second line drug หรอืกรณีแพย้า

เงือ่นไข ใชร้กัษา drug-resistant tuberculosis

หมำยเหตุ   ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิใน 5.1.4 Aminoglycosides

2. ใชส้  าหรบัโรค infective endocarditis (IE) กรณีแพย้า penicillin ชนิดรุนแรง 

หมำยเหตุ   ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิใน 5.1.4 Aminoglycosides

เงือ่นไข ใชร้กัษา drug-resistant tuberculosis

เงือ่นไข ใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
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หมำยเหตุ   จดัเป็นบญัชี ข เม่ือใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีกรมัลบ

8 Para-Amino Salicylic Acid (PAS) tab 1 g ค

9 Pyrazinamide tab 500 mg ก

10 Rifampicin cap 300,450 mg ก

11 Streptomycin sulfate sterile pwdr 1g ค

12 Isoniazid + rifampicin tab (100+150) ข

13

Isoniazid + rifampicin+ Pyrazinamide+ 

Ethambutol tab (75+150+400+275) ข

14 Levofloxacin hemihydrates tab 500 mg ง

เงือ่นไข

ใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line therapy หรอืใชร้กัษาวณัโรคในผูป่้วยทีเ่กิดอาการไมพ่งึประสงค์

หรอืไมส่ามารถใชย้ากลุม่ first-line ได้

5.1.10 Antileprotic drugs 

1 Dapsone tab 100 mg ก

5.2 Antifungal drugs 

1 Amphotericin B sterile pwdr 50 mg vial ค
เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัการรกัษา invasive fungal infections

2 Fluconazole cap 200 mg ก
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั invasive fungal infection บางชนิด

2. ใชส้  าหรบั dermatomycoses

3 Griseofulvin tab   500 mg ก

4 Itraconazole cap 200 mg ค

5 Nystatin oral susp 100,000 units/ml ก

5.3 Antiviral drugs 

5.3.1.Non-antiretrovirals

  Aciclovir ชนิด topical (Aciclovir cream) ไมจ่ดัเป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิเน่ืองจากมีประสทิธิผลต ่า และไมแ่นะน าใหใ้ช้

1 Aciclovir (Acyclovir) tab 200, 400 mg ก  
หมำยเหตุ

ไมแ่นะนาใหใ้ชใ้นเดก็ทีเ่ป็นโรคอีสกุอีใส (Chicken pox) ชนิดไมรุ่นแรง

2 Aciclovir sodium (Acyclovir sodium) sterile pwdr/sol 250 mg/10 ml vial ค
เงือ่นไข

หรอืในผูป่้วยทีใ่ชย้ารบัประทานไมไ่ด้

3.ใชก้บัทารกแรกเกิดทีม่ารดาป่วยเป็นโรคไขส้กุใสในชว่ง 5 วนัก่อนคลอดและในชว่ง 2 วนัหลงัคลอดเพ่ือปอ้งกนัโรคสกุใสใน

   ทารกแรกเกิด (neonate chickenpox)

2.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ไวรสั varicella-zoster และ herpes simplex ทีมี่การแพรก่ระจาย หรอืเป็นการตดิเชือ้ของอวยัวะภายใน

หมำยเหตุ   ดรูายละเอียดเพ่ิมเตมิใน 5.1.6 Quinolone

เงือ่นไข ใชร้กัษา drug-resistant tuberculosis

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัโรคตดิเชือ้ Penicillosis marneffei, cryptococcosis , vaginal candidiasis และ dermatomycoses

1.ใชส้  าหรบัการตดิเชือ้ไวรสั varicella - zoster และ herpes simplex ในผูป่้วยทีมี่ภมิูคุม้กนับกพรอ่งและในทารกแรกเกิด

เงือ่นไข ใชเ้ป็นยารวมในการรกัษาวณัโรคในระยะ initial



หนา้ที ่19
ล าดบั ช่ือยา รูปแบบ บญัชี เง่ือนไข

4.ใชก้รณีพิเศษตามค านะน าของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคตดิเชือ้

3 Aciclovir (Acyclovir) Cream 1 % in 1 package NED

4 Oseltamivir cap 30 mg, 45 mg, 75 mg จ(1)
เงือ่นไข

     ใชส้  าหรบัการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรป์อ้งกนั แกไ้ข และเตรยีมพรอ้มรบัปัญหาโรคไขห้วดันก และการระบาดใหญ่ของโรคไขห้วดัใหญ่ของประเทศ

5.3.2 Antiretrovirals

       ยากลุม่นีเ้ป็นยาตามนโยบายเอดสแ์หง่ชาตขิองกรมควบคมุโรค ส  านกังานประกนั สงัคม และส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

1 Rilpivirine tab 25 mg ข ยงัไมไ่ดน้บัในบญัชียา รพ .อา่งทอง

หมำยเหตุ

ใชย้านีต้ามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย ปี 2563/2564

2 Atazanavir  cap 200 mg ค

หมำยเหตุ

จะน าออกจากบญัชี ในรอบการพิจารณาถดัไป เน่ืองจากปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นผา่นการใชย้าตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และปอ้งกนั

ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย ปี 2563/2564

3 Abacavir tab 300 mg ค ยงัไมไ่ดน้บัในบญัชียา รพ .อา่งทอง

เงือ่นไข

1. ใชก้บัผูป่้วยทีไ่มส่ามารถใชย้า tenofovir หรอืเกิดผลขา้งเคยีงทีไ่มส่ามารถใชย้า tenofovir ได ้(ยา tenofovir

ผลขา้งเคยีงทีส่  าคญัคอื ผลตอ่ไต และผลตอ่ bone density)

2. ใชเ้ป็น nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ในสตูรยาตา้นไวรสัดือ้ยา ในกรณีทีก่ารรกัษา

ลม้เหลวจากเชือ้ดือ้ยาตา้นไวรสัสตูรก่อน โดยตอ้งมีผลการตรวจ genotypic resistance ทีไ่วกบัยา abacavir

และเชือ้ไวตอ่ยาอ่ืนในสตูรอยา่งนอ้ย 2 ชนิด

3. ใชก้บัเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวอีาย ุ3 เดอืนขึน้ไป

หมำยเหตุ

1. ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา abacavir อาจมีภาวะ hypersensitivity ไดโ้ดยเฉพาะใน 6 สปัดาหแ์รก อาการสว่นใหญ่

มกัจะมีหลายระบบรว่มกนั หากพบอาการอยา่งนอ้ย 2 ขอ้ดงัตอ่ไปนี้

1.1 ไข้

1.2 ผ่ืน

1.3 คลืน่ไสอ้าเจียน ทอ้งเสยี ปวดทอ้ง

1.4 ออ่นเพลยีมาก ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ (arthralgia)

1.5 หอบเหน่ือย ไอ เจ็บคอ

ใหห้ยดุยา abacavir ทนัท ีและหา้มใหย้า abacavir อีก (หา้ม rechallenge) เพราะอาจจะท าใหผู้ป่้วยเสยีชีวติได้

2. การตรวจ HLA B*5701 ขึน้กบัดลุพินิจของแพทย์

3. ผูป่้วยทีจ่ะใชย้านีเ้ป็นสตูรแรกควรมีคา่ baseline HIV-1 RNA viral load นอ้ยกวา่ 100,000 copies/ml

(เน่ืองจากยามีประสทิธิภาพนอ้ยกวา่ tenofovir เม่ือใหใ้นผูป่้วยทีมี่ baseline HIV-1 RNA viral load มากกวา่ 100,000 copies/ml)

 หรอืเป็นไปตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวปีระเทศไทย ปี 2563/2564

4 Efavirenz tab 200 mg, 600 mg ก

5 Lamivudine (3TC) tab  150 mg, 300 mg  , syr 10 mg/ml ก

6 Lamivudine+Zidovudine+Nevirapine tab (150+250+200 mg) ก

(GPO-Z)

หมำยเหตุ

จะน าออกจากบญัชี ในรอบการพิจารณาถดัไป เน่ืองจากปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นผา่นการใชย้าตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และปอ้งกนั
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การตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย ปี 2563/2564

7 Lopinavir+Ritonavir (Kaletra) tab ( 200+50 mg), syr (80+20 mg) ค

หมำยเหตุ

จะน ารูปแบบ tab ออกจากบญัชี ในรอบการพิจารณาถดัไป เน่ืองจากปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นผา่นการใชย้าตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา และปอ้งกนั

การตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย ปี 2563/2564

8 Nevirapine mesilate tab 200 mg , susp 50 mg/5 ml ก
หมำยเหตุ

จะน ารูปแบบ tab ออกจากบญัชี ในรอบการพิจารณาถดัไป เน่ืองจากปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นผา่นการใชย้าตามแนวทางการตรวจวนิิจฉยั รกัษา 

9 Ritonavir (RTV) cap 100 mg NED

10 Zidovudine (AZT) cap 100,300 mg, ก

oral sol 10 mg/ml

11 Zidovudine+Lamivudine (AZT+3TC)-Combid tab ( 300+150 mg) ก

12 Tenofovir tab 300 mg ก

5.3.3 Viral hepatitis

1 Lamivudine (3TC) tab 150 mg ง
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรือ้รงั (chronic hepatitis B) ทีมี่ HBeAg positive หรอื negative โดยตอ้งมีระดบั Alanine aminotransferase

   (ALT) สงูกวา่  หรอื เทา่กบั 1.5 เทา่ของคา่ปกตแิละมี HBV DNA มากกวา่ 10,000 copies/ml (หรอื 2,000 IU/ml) 

3. ใชส้  าหรบั compensated หรอื decompensated cirrhosis ทีต่รวจพบ HBV DNA

4. ใชก้บัผูป่้วย HBsAg positive ทีไ่ดร้บัยาเคมีบ าบดัหรอืยากดภมิูคุม้กนั
ค ำแนะน ำ

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครัง้ หา่งกนั 1 เดอืนก่อนเริม่การรกัษา ยกเวน้ในกรณีทีมี่ความจ าเป็นเรง่ดว่น

 (ผูป่้วยทีมี่ภาวะตบัวาย : hepatic decompensation) ใหมี้ผล HIV serology negative ในครัง้แรก

2. ในผูป่้วยทีมี่ปัจจยัเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ HIV อยา่งตอ่เน่ือง ใหต้รวจ anti-HIV อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนาใหร้กัษารว่มโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชือ้และแพทยส์าขาโรคระบบทางเดนิอาหาร
หมำยเหตุ

    ระดบั ALT ทีผิ่ดปกตติอ้งวนิิจฉยัแยกโรคอ่ืนๆ ทีท่  าให ้ALT สงูกวา่ปกต ิเชน่ fatty liver, drug-induced hepatitis , autoimmune hepatitis

2 Tenofovir disoproxil fumarate tab 300 mg ง
เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรือ้รงัเฉพาะกรณีดงัตอ่ไปนี้

1. ใชใ้นกรณี rescue ในผูป่้วยทีด่ือ้ตอ่ยาในกลุม่ nucleoside analog (NRTI) เชน่ lamivudine โดยใช ้tenofovir เป็นการรกัษาเสรมิ

ค ำแนะน ำ

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครัง้ หา่งกนั 1 เดอืนก่อนเริม่การรกัษา ยกเวน้ในกรณีทีมี่ความจ าเป็นเรง่ดว่น

 (ผูป่้วยทีมี่ภาวะตบัวาย : hepatic decompensation) ใหมี้ผล HIV serology negative ในครัง้แรก

2. ในผูป่้วยทีมี่ปัจจยัเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ HIV อยา่งตอ่เน่ือง ใหต้รวจ anti-HIV อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนาใหร้กัษารว่มโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชือ้และแพทยส์าขาโรคระบบทางเดนิอาหาร

หมายเหตุ

2. ในกรณีมีระดบั Alanine aminotransferase (ALT) นอ้ยกวา่ 1.5 เทา่ของคา่ปกต ิตอ้งมีผล liver histology ทีแ่สดงวา่เป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรือ้รงั  

2. ใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยยงัตรวจพบ HBV DNA หลงัรกัษาดว้ยยาในกลุม่ nucleoside analog (NRTI) ไดแ้ก่

ทีมี่ HAI scoreมากกวา่หรอืเทา่กบั 4 หรอื fibrosis มากกกวา่หรอื เทา่กบั 2  

lamivudine, telbivudine, clevudine เป็นเวลา 24 สปัดาห ์โดยทีผู่ป่้วยกินยาอยา่งสมา่เสมอ

และปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวปีระเทศไทย ปี 2563/2564
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แนะน าใหต้ดิตามระดบั serum creatinine, serum phosphate, uric acid ทกุ 4-6 เดอืน

5.4 Antiprotozoal drugs 

5.4.1 Antimalarials 

ยากลุม่นีใ้หใ้ชไ้ดต้ามขอ้กาหนดในแนวเวชปฏิบตัใินการรกัษาผูป่้วยมาลาเรยีในประเทศไทย พ .ศ. 2562 ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์หง่ประเทศไทย

 และส านกัโรคตดิตอ่น าโดยแมลง กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยใชเ้ป็นยารกัษาโรคมาลาเรยีเทา่นัน้ หา้มใชเ้พ่ือการปอ้งกนัโรคมาลาเรยี

1 Chloroquine phosphate tab 250 mg ก

2 Primaquine phosphate tab 15 mg ก

3 Quinine  tab 300 mg(as sulfate), ก

sterile sol 300 mg/ml in 2 ml(as 

dihydrochloride) ก

5.4.2 Other antiprotozoal drugs

1 Metronidazole tab 400 mg (as base), ก

sterile sol 0.5 % in 100 ml(as base) ก

5.5 Anthelmintics 

1 Albendazole tab 200 mg ก

2 Ivermectin  (ยาก าพรา้) tab 6 mg ข

เงือ่นไข ใชร้กัษาการตดิเชือ้พยาธิสตรองจิลอยด ์ (strongyloidiasis) ชนิดแพรก่ระจาย

5.6 Antiseptics 

1 Chlorhexidine gluconate sol (aqueous) 4, 5 % ก

2 Ethyl alcohol sol, sol (hosp) ก

3 Gentian violet sol (paint) ก

4 Hydrogen peroxide sol 5-7 % ก

5 Potassium permanganate pwdr ก

6 Povidone-iodine sol 10 %, scrub sol 7.5 % ก

7 Chlorhexidine gluconate Obstretric cream 1 % 250 ml NED

กลุม่ยา 6 Endocrine system 

6.1 Drugs used in diabetes 

6.1.1 Insulins 

1 Biphasic Insulin Aspart (Novomix 30 Penfill) sterile susp ง

(Insulin Aspart 30 % +Protaminated Insulin Aspart 70 %)

เงือ่นไข

หมำยเหตุ

   ราคาจ าหนา่ยยา insulin aspart + insulin aspart protamine ความแรง 30%+70% ขนาด 300 IU (3 ml)

ทีต่อ่รองไดห้ลอดละไมเ่กิน 176.55 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) กาหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่20

ม ก ร า ค ม 2561 เ ง่ื อ น ไ ข แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อีย ด อ่ื น ๆ ใ หด้ตู า ม แ บ บ เ ส น อ ย า ใ น เ วบ็ ไ ซ ต์

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis

หมำยเหตุ Chlorhexidine gluconate 5% เป็นชนิดเขม้ขน้ทีใ่ชเ้ตรยีม Chlorhexidine แบบ freshly prepared

1. ใชเ้ฉพาะผูป่้วยทีเ่กิด hypoglycemia บอ่ยเม่ือใชc้onventional insulin

2. ใชส้  าหรบัควบคมุภาวะ postprandial hyperglycemia
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2 Biphasic isophane insulin (Mixtard)

(Soluble insulin 30 %+ Isophane insulin 70 %)

sterile susp ก

3 Isophane insulin sterile susp ก

(Insulatard; Isophane protamine insulin) 

4 Soluble insulin (Neutral insulin; insulin 

injection) 

sterile sol ก

5 Insulin glargine (Toujeo) sterile sol 300 u/ml in 1.5 ml ง
เงือ่นไข 

ค ำแนะน ำ

หมำยเหตุ

Miscellaneous (กลุม่ glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists) 

1 Liraglutide (Victoza®) sterile sol 6 mg/ml in 3 ml NED

6.1.2 Oral antidiabetic drugs 

1 Glipizide tab 5 mg ก

2 Metformin hydrochloride tab 500 mg ก

3 Pioglitazone hydrochloride tab 30 mg ง

เงือ่นไข

ใชเ้ป็นยาชนิดทีส่ามเพ่ิมเตมิหลงัจากใชย้า sulfonylurea และ metformin แลว้เกิด secondary failure หรอืใชเ้ม่ือแพย้า metformin หรอื sulfonylurea  

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. หา้มใชย้านีใ้นผูท้ีมี่หวัใจลม้เหลวในระดบัทีรุ่นแรง (NYHA ในระดบั 3 และ 4) ยานีอ้าจทาใหเ้กิดภาวะหวัใจลม้เหลว

2. ไมค่วรใชย้านีใ้นผูป่้วยทีก่าลงัเป็นมะเรง็กระเพาะปัสสาวะ

4 Empagliflozin (Jardiance®) tab 25 mg NED

5 Sitagliptin Phosphate (Januvia) tab 100 mg NED

6 Alogliptin benzoate+Pioglitazone HCl , Oseni® tab 25/30 mg NED

6.1.3 Treatment of hypoglycemia

     ไมมี่

6.2 Thyroid and antithyroid drugs 

6.2.1 Thyroid hormones 

1 Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium) tab 0.1 mg ก

6.2.2 Antithyroid drugs 

1 Lugol 's solution (Aqueous iodine oral  oral sol (hosp) ก

solution, Strong iodine solution)

2 Propylthiouracil tab 50 mg ก

3 Thiamazole (Methimazole) tab 5 mg ก

6.3 Corticosteroids 

1 Dexamethasone tab 4 mg ก

   ผูป่้วยควรตรวจระดบัน า้ตาลในเลอืดดว้ยตนเองอยา่งสมา่เสมอ เพ่ือใหก้ารใชย้า insulin glargine เกิดประโยชนส์งูสดุ

   ใชเ้ฉพาะผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดที ่1 ทีใ่ช ้multiple daily insulin injections สตูรทีฉี่ด NPH insulin ก่อนนอน แลว้มีภาวะน า้ตาลต ่าในเลอืด
อยา่งรุนแรง หรอืน า้ตาลต ่าในเลอืดชว่งกลางคนื (nocturnal hypoglycemia)บอ่ยครัง้ จนรบกวนการดาเนินชีวติตามปกติ

   multiple daily insulin injections หมายถึง การฉีดอินซลูนิวนัละหลายครัง้ตามมือ้อาหารและก่อนนอน
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2 Dexamethasone ก

3 Hydrocortisone ก

4 Methylprednisolone ค

5 Prednisolone tab 5 mg ก

6 Triamcinolone acetonide sterile pwdr 10 mg/ml vial ค

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1.หา้มฉีดในต าแหนง่หรอืรอยโรคทีมี่การตดิเชือ้หรอืสงสยัวา่จะมีการตดิเชือ้

2.กรณีฉีดเขา้ขอ้ โดย

2.1ไมค่วรฉีดเขา้ขอ้ใหญ่ในคราวเดยีวกนัเกิน 2 ขอ้ ยกเวน้ผูป่้วยเดก็ทีเ่ป็นโรคขอ้อกัเสบเรือ้รงั

2.2การฉีดยาซ า้เขา้ขอ้เดยีวกนัควรเวน้ระยะหา่งอยา่งนอ้ย 3 เดอืน

3.กรณีฉีดเขา้รอยโรค (intralesional injection) ส าหรบัโรคผิวหนงั ควรฉีดเขา้ในชัน้หนงัแท ้หลกีเลีย่งการฉีดเขา้ในชัน้หนงัก าพรา้หรอืไขมนัใตผิ้วหนงั

 เพราะท าใหเ้กิดผลขา้งเคยีง เชน่ ผิวหนงับาง เป็นตน้

6.4 Sex hormones 

6.4.1 Female sex hormones 

1 Conjugated estrogens tab 0.625 mg ก

2 Hydroxyprogesterone caproate sterile oily sol for inj ข

3 Medroxyprogesterone acetate tab 5 mg ก

4 Norethisterone tab 5 mg ก

5 Micronized Progesterone SGC cap 200 mg NED

6 Estradiol valerate +Norgestrel (Cyclo progynova)tab 2 mg+0.5 mg NED

6.4.2 Male sex hormones and antagonists 

ไมมี่

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones 

6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones 

ไมมี่

6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists 

ไมมี่

6.6 Drugs affecting bone metabolism 

1 Calcitonin-salmon sterile sol 100 iu ง

เงือ่นไข

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

ใชย้านีใ้นระยะเวลาสัน้ทีส่ดุ ในขนาดต ่าสดุทีมี่ประสทิธิผลการรกัษา

หมายเหตุ

1. มีหลกัฐานทีเ่ป็น Randomize controlled trial หลายฉบบัทีแ่สดงวา่ผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา calcitonin ชนิดรบัประทานและชนิดพน่จมกู มีความเสีย่งตอ่

การเกิดมะเรง็สงูกวา่กลุม่ทีไ่ดร้บัยาหลอก

2. ยา calcitonin ชนิดพน่จมกูมีขอ้มลูชดัเจนวา่รูปแบบดงักลา่วมีความเสีย่งตอ่การเกิดมะเรง็ และขอ้มลูดา้นประสทิธิภาพยงัไมเ่พียงพอ 

จงึไมบ่รรจอุยูใ่นบญัชียาหลกัแหง่ชาติ

sterile pwdr (as sodium succinate) 

100 mg vial

sterile pwdr (as sodium succinate 

) 1 g

ใชก้บัผูป่้วย severe hypercalcemia  

sterile sol (as sodium phosphate) 

4 mg/ml in 1 ml amp



หนา้ที ่24
ล าดบั ช่ือยา รูปแบบ บญัชี เง่ือนไข

2 Ibandronate inj. 3 mg/3ml NED

3 Alendronate+Vitamin D tab 70 mg+5600 U NED

6.7 Other endocrine drugs 

6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

1 Bromocriptine mesilate tab 2.5 mg ค

1 Leuprorelin acetate sterile pwdr 11.25 mg as base จ(2)
เงือ่นไข

           ใชส้  าหรบัภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมีแนวทางก ากบัการใชย้า

เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

6.7.3 Drugs used in endogenous glucocorticoid and androgen overproduction

ไมมี่

กลุม่ยา 7 Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders 

7.1 Drugs used in obstetrics 

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics 

1 Methylergometrine maleate sterile sol 0.2 mg/ml ก

2 Oxytocin sterile sol 10 iu/ml ก

3 Alprostadil (PEG1) sterile sol (เฉพาะ 0.5 mg/ml) ง

เงือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคหวัใจแตก่ าเนิดทีต่อ้งพึง่ ductus arteriosus

4 Sulprostone sterile pwdr 500 mcg ง

5 Clomifene citrate tab 50 mg NED

6 Misoprosal (Cytotec) tab 200 mcg NED

7.1.2 Myometrial relaxants 

1 Terbutaline sulfate sterile sol 0.5 mg/nl ก

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions 

1 Clotrimazole vaginal tab ก

2 Conjugated estrogens vaginal cream ข

3 Nystatin+diiodohydroxyquin(สตูร Gynecon) vaginal tab NED

7.3 Contraceptives 

1 Medroxyprogesterone acetate sterile susp 50 mg/ml in 3 ml ก

2 Ethinylestradiol+Levonorgestrel (สตูร R-DEN) tab 0.03 mg+0.15 mg ก

3 Etonogestrel rod implant (68 mg/rod) ก

4 Lynestrenol (Exluton) tab 0.5 mg ข

5 Ethinylestradiol+Desogestrel (Marvelon) tab 0.03+0.15 mg NED

6 Levonorgestrel (Mirena) intrauterine 52 mg NED (ไมน่บัในบ/ช ยา 18/08/57)

7.4 Drugs for genito-urinary disorders 

หมำยเหตุ ราคายาฉีด leuprorelin acetate ขนาด 11.25 mg ทีต่อ่รองไดข้วดละไมเ่กิน  7,383 บาท (ราคารวม ภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา

เงือ่นไข   ใชส้  าหรบั prolactinoma , acromegaly และ  amenorrhea ทีมี่/ ไมมี่ galactorrhea

เงือ่นไข  ใชช้ว่ยชีวติผูป่้วย severe post-partum hemorrhage

730 วนั นบัจากวนัที่19 ต.ค.61 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูาม แบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/ 

6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins
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7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia 

1 Alfuzosin hydrochloride SR tab 10 mg ค

2 Doxazosin mesilate (Local) tab 2 mg ค

3 Silodosin tab 4 mg NED

4 Tamsulosin HCl (Harnal) tab 0.4 mg NED

5 Finasteride tab 5 mg ง

เงือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคตอ่มลกูหมากโตทีมี่อาการผิดปกตใินการปัสสาวะระดบัปานกลางถึงรุนแรง และมีขนาดของตอ่มลกูหมากมากกวา่ 40 ml

6 Dutasteride (Avodart) tab 0.5 mg NED

7.4.2 Drugs for urinary frequency, enuresis, and incontinence 

1 Oxybutynin hydrochloride immediate release tab 5 mg ค

เงือ่นไข

1. ใชใ้น overactive urinary bladder และ urinary incontinence ยกเวน้ stress incontinence

2. ไมใ่ชส้  าหรบั nocturnal enuresis (ปัสสาวะรดทีน่อนในเดก็ )
หมำยเหตุ

2 Trospium Chloride tab 20 mg NED

7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

1 Potassium citrate oral sol (hosp) ก

2 Potassium sodium hydrogen citrate  (Uralyt-U®) Pwdr. NED

กลุม่ยา 8 Malignant disease and immunosuppression 

8.1 Cytotoxic drugs 

8.1.1 Alkylating drugs 

1 Cyclophosphamide tab 50 mg ค

sterile pwdr. 1000 mg/75 ml ค

8.1.2 Cytotoxic antibiotics 

1 Doxorubicin hydrochloride sterile pwdr, sterile susp , sterile 

sol  50 mg/25 ml ค
เงือ่นไข

ไมใ่ชก้บัผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลอืดเฉียบพลนั และผูป่้วยทีมี่ cardiomyopathy ทีมี่ left ventricular ejection fraction นอ้ยกวา่ 50%

8.1.3 Antimetabolites 

1 Fluorouracil sterile sol 500 mg/10 ml ค

2 Methotrexate tab 2.5 mg ค

sterile pwdr / sterile sol (as 

sodium) 50 mg/2 ml ค

3 Capecitabine tab 100 mg ง
เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั advanced breast cancer โดยใชเ้ป็น second หรอื third-line drug หลงัการใช ้anthracycline และ/หรอื taxane มาแลว้

2. ใชร้ว่มกบัรงัสรีกัษาในการรกัษาเสรมิ ก่อน หรอื หลงั การผา่ตดัในมะเรง็ล  าไสใ้หญ่สว่นปลาย

3. ใชเ้ป็นการรกัษาเสรมิหลงัการผา่ตดัมะเรง็ล  าไสใ้หญ่ stage II-III

หมำยเหตุ Finasteride ขนาด 1 mg ทีใ่ชร้กัษาศรีษะลา้นไมจ่ดัเป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ

ยามีประสทิธิภาพต ่า ประโยชนท์ีไ่ดไ้มช่ดัเจน ผลขา้งเคยีงเกิดไดบ้อ่ย และมีคา่ใชจ้า่ยสงู ควรพิจารณาใชอ้ยา่งรอบคอบ
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    3.1 ใชเ้ป็นยาเดีย่วใน colorectal cancer stage II-III หรอื

    3.2 ใชร้ว่มกบั oxaliplatin ใน stage III colorectal cancer ในผูป่้วยทีมี่ Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance 

    status ตัง้แต ่0-1

4. ใชร้ว่มกบั oxaliplatin ในผูป่้วย advanced colorectal cancer (CRC)

5. ใชเ้ป็นการรกัษาเสรมิหลงัผา่ตดัแบบ D2 lymphadenectomy ในผูป่้วยมะเรง็กระเพาะอาหาร pathological stage II-III โดยใชร้ว่มกบัยา 

oxaliplatin

6. ใชเ้ป็นการรกัษาเสรมิหลงัการผา่ตดัมะเรง็เตา้นมระยะแรกชนิด triple negative ในผูป่้วยทีมี่รอยโรคทางพยาธิวทิยาหลงเหลอื (residual tumor) 

ภายหลงัไดร้บั neoadjuvant chemotherapy ทีมี่ยา anthracycline และ taxane

หมำยเหตุ

1. แนวทางการรกัษาโรคมะเรง็ล  าไสใ้หญ่และมะเรง็ล  าไสส้ว่นตรง (colorectal cancer) ดว้ยยาเคมีบ าบดั 5-FU, leucovorin, capecitabine, 

oxaliplatin และ irinotecan มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

   1. กรณี adjuant chemotherapy for colorectal cancer stage II & III (stage II and III poor performance status)

        1.1 Stage II high risk

              - fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดอืน

        1.2 Stage III low risk (T1-3 และ N1)

           - fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดอืน หรอื

              - XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 4 cycles หรอื

              - FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles

         1.3 Stage III high risk T4 or N2

              - fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดอืน หรอื

              - XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 8 cycles หรอื

              - FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles (6 เดอืน)

   2. กรณี concurrent chemoradiotherapy in rectal cancer

         - capecitabine 825 mg/m2 PO twice daily x 5 days/week + XRT x 5 weeks หรอื

         - 5-FU 400 mg/m2 IV Bolus + leucovorin 20 mg/m2 day 1-4 ทกุ 28 วนั (2 cycles)

   3. กรณี advanced colorectal cancer

         - fluoropyrimidine monotherapy (5-FU + leucovorin, or capecitabine) 6 เดอืน หรอื

         - XELOX (CapeOx) เป็นระยะเวลา 8 cycles หรอื

         - FOLFOX เป็นระยะเวลา 12 cycles หรอื

         - FOLFIRI เป็นระยะเวลา 12 cycles เม่ือไมต่อบสนองตอ่ยาขนานแรก

2. ราคายาเม็ด capecitabine ขนาด 500 mg ทีต่อ่รองไดร้าคาเม็ดละไมเ่กิน 32.10 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั 

นบัจากวนัทีป่ระกาศมีผลบงัคบัใช ้เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

4 Oxaliplatin sterile pwdr, sterile sol 100 mg/20 

ml

ง

เงือ่นไข

1. ใชใ้นการรกัษา colorectal cancer stage III-IV โดยใชร้ว่มกบั 5-FU + leucovorin based- regimen หรอื capecitabine ใน ค น ไขท้ีมี่ 

Eastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตัง้แต ่0 – 1

2. ใชร้กัษาเสรมิหลงัผา่ตดัแบบ D2 lymphadenectomy ในผูป่้วยมะเรง็กระเพาะอาหาร ทีมี่ pathological stage II-III โดยใชร้ว่มกบัยา 

capecitabine

3. ใชร้กัษาผูป่้วยมะเรง็กระเพาะอาหารระยะแพรก่ระจายหรอืโรคกลบัเป็นซ า้ทีผ่า่ตดัไมไ่ด ้ (ระยะที ่IV) และสภาพ รา่งกายแข็งแรง (ECOG PS 0-2)

โดยใหเ้ป็นยาขนานแรก และใชร้ว่มกบัยากลุม่ fluoropyrimidine
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หมำยเหตุ

1. มีขอ้มลูไมเ่พียงพอทีจ่ะสรุปวา่ยาสตูร FOLFOX มีประสทิธิผลในการเพ่ิมระยะเวลาการรอดชีพ (survival benefit) ในผูป่้วยมะเรง็ล  าไสใ้หญ่

และไสต้รงระยะที ่3 ทีมี่อายมุากกวา่ 75 ปี

2. กรณีใชร้ว่มกบัยา capecitabine ใหด้หูมายเหตยุา capecitabine

8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide 

ไมมี่

8.1.5 Other antineoplastic drugs 

1 Calcium folinate (Leucovorin calcium) sterile pwdr 100 mg/10 ml  ง

เงือ่นไข

ใหร้ว่มกบั fluorouracil (5-FU) ในการบาบดั gastrointestinal malignancy

หมำยเหตุ

กรณีใชร้กัษาโรคมะเรง็ล  าไสใ้หญ่และมะเรง็ล  าไสส้ว่นตรง ใหด้หูมายเหตยุา capecitabine

2 Paclitaxel sterile sol 300 mg/50 ml ง

เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั advanced breast cancer ทีไ่ดร้บั anthracycline มาแลว้ หรอืไมส่ามารถให ้anthracycline ได ้

2. ใชเ้ป็น adjuvant treatment ส าหรบั high risk, node positive breast cancer 

3. ใชส้  าหรบัมะเรง็รงัไข ่

4. ใชส้  าหรบั advanced non-small cell lung cancer

5. ใชส้  าหรบั AIDS-related Kaposi’s sarcoma 

8.2 Drugs affecting the immune response

1 Dexamethasone tab 4 mg ก

2 Dexamethasone ก

3 Methylprednisolone ค

4 Prednisolone tab 5 mg ก

5 Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25 mg ค

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease 

8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

1 Tamoxifen citrate tab 20 mg ค ใชส้  าหรบัมะเรง็เตา้นม

1 Leuprorelin acetate sterile pwdr 11.25 mg as base ง

เงือ่นไข

1. ใชเ้ป็น adjuvant therapy รว่มกบัรงัสรีกัษาในมะเรง็ตอ่มลกูหมากทีมี่ความเสีย่งปานกลาง เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 6 เดอืน (2 cycles)

2. ใชเ้ป็น adjuvant therapy รว่มกบัรงัสรีกัษาในมะเรง็ตอ่มลกูหมากทีมี่ความเสีย่งสงูหรอืสงูมาก เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี (8 cycles)

หมำยเหตุ

1. กลุม่ผูป่้วยทีมี่ความเสีย่งปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คอื ผูท้ีอ่ยูใ่นระยะโรค cT2b ถึงcT2c ตาม TNM staging system

sterile sol (as sodium phosphate) 

4 mg/ml in 1 ml amp

9. ใชส้  าหรบั malignant melanoma  

8.3.2 Prostate cancer

6.  ใชเ้ป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพรก่ระจายหรอืกลบัเป็นซ า้

sterile pwdr/susp (as sodium 

succinate ) 1 g

7. ใชส้  าหรบั esophageal cancer 

8. ใชเ้ป็น first line treatment ในการรกัษา advanced cervical cancer  
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 หรอืมีคา่ Gleason score เทา่กบั 7 หรอืมีคา่ serum PSA เทา่กบั 10-20 ng/mL อยา่งใดอยา่งหนึง่

2. กลุม่ผูป่้วยทีมี่ความเสีย่งสงู (High risk of recurrence) คอื ผูท้ีอ่ยูใ่นระยะโรค cT3a ตาม TNM staging system หรอืมีคา่ Gleason score 

เทา่กบั 8-10 หรอืมีคา่ serum PSA มากกวา่ 20 ng/mL อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืผูป่้วยอยูใ่นกลุม่มีความเสีย่งสงูมาก (Very High risk of recurrence) 

คอืผูท้ีอ่ยูใ่นระยะโรค cT3b ถึง cT4

กลุม่ยา 9 Nutrition and blood 

9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders

9.1.1 Whole blood and blood products 

1 Fresh frozen plasma ก

2 Frozen cryoprecipitate ก

3 Leukocyte depleted packed red cell ก

4 Packed red cell ก

5 Platelet concentration, random donor ก

6 Whole blood ก

9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias

1 Epoetin alfa (Hemax) streile pwdr/ sol 4000 IU จ(2)

เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัภาวะเลอืดจางจากโรคไตเรือ้รงัทีไ่มพ่บสาเหตอ่ืุนทีร่กัษาได ้โดยมีแนวทางก ากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3

2 Folic acid tab 5 mg ก

3 Deferiprone tab 500 mg ค

4 Deferasirox tab 250 mg จ(2)

เงือ่นไข

1. Transfusion Dependent Thalassemia ใชเ้ป็นยารกัษาล าดบัแรกในผูป่้วยอาย ุ2-6 ปี โดยมีแนวทางก ากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอียด

ในภาคผนวก 3

2. ใชเ้ป็นยารกัษาลาดบัที ่2 ในผูป่้วยอายตุัง้แต ่6 ปี ขึน้ไปทีไ่มต่อบสนองตอ่การรกัษาหรอืมีผลขา้งเคยีงทีรุ่นแรงจากการรกัษาดว้ยยา

 deferiprone โดยมีแนวทางกากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3
หมำยเหตุ

ก าหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่20 มกราคม 2561 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต์

 http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

5 Iron sucrose sterile sol 100 mg/5 ml ค

      เงือ่นไข

ใชส้  าหรบัรกัษา iron deficiency anemia ในผูป่้วย chronic kidney disease ทีไ่มต่อบสนองตอ่ iron supplement ชนิดรบัประทาน

9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

ไมมี่

9.2 Fluids and electrolytes 

1 Calcium polystylene sulfonate oral pwdr ข

2 Dextran 40 in NSS inj. NED

3 Glucose with/without sodium chloride sterile sol ก

4 Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)basic bag sol 5,000 ml ค

(Dianeal PD-4 Peritoneal Dialysis with Dextrose 1.5 %)

5 Potassium chloride elixir, syr (hosp), sterile sol 20 Meq ก

ราคาจ าหนา่ยยาเม็ด deferasirox ขนาด 250 mg ทีต่อ่รองได ้โดยจดัซือ้ยา 112 เม็ด ในราคาไมเ่กิน14,070.50 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)
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ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. ควรรบัประทานยา potassium chloride หลงัอาหารทนัทใีนกรณียาเม็ดควรดืม่น า้อยา่งนอ้ย 180 มิลลลิติร 

และหา้มเอนตวันอนลงอยา่งนอ้ย 30 นาทหีลงัรบัประทานยาเม็ด

2. หา้มใชย้า potassium chloride ชนิด elixir กบัผูป่้วยเดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ เน่ืองจากมีแอลกอฮอลเ์ป็นสว่นประกอบ

6 Potassium citrate oral sol (hosp) ก

7 Sodium bicarbonate tab 300 mg, sterile sol 7.5 % ก

8 Sodium chloride tab 300 mg, sterile sol ก

9 Sodium lactate intravenous infusion compoundsterile sol (hosp) ก

 (Ringer - Lactate solution for injection)

10 Water for injection sterile sol ก

11 Glycerol inj. 10 % 500 ml NED

12 Hydroxyethyl starch (Voluven) inj. NED

9.3 Vitamins 

Multivitamins ในบญัชียาหลกัแหง่ชาต ิมีวติามินเป็นสว่นประกอบนัน้ การผสมแรธ่าต ุ (minerals) หรอืตวัยาส าคญัอ่ืนๆ ไมถื่อเป็นยา
ในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ

1 Folic acid tab 5 mg ก

2 Multivitamins  tab ก
   Vitamin A 2,000 - 5,600 IU
   Vitamin D 200 - 2,000 IU
   Vitamin B1 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B2 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B6 ≥ 1.0 mg
   Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg
   Niacinamide ≥ 12 mg
   Folic acid 300-1000 mcg
   Vitamin C ≥ 45 mg

3 Multivitamins syr ก
   Vitamin A 1,300 - 2,000 IU
   Vitamin D 200 - 1,000 IU
   Vitamin B1 ≥ 0.5 mg
   Vitamin B2 ≥ 0.5 mg
   Vitamin B6 ≥ 0.5 mg
   Vitamin B12 ≥ 0.9 mcg

   Niacinamide ≥ 6 mg

   Vitamin C ≥ 40 mg

4 Vitamin B1 tab 100 mg ก

5 Vitamin B6 tab 50 mg ก

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

การรบัประทานวติามิน B6 ขนาดตัง้แต ่200 มิลลกิรมัตอ่วนั ขึน้ไปเป็นเวลานาน มีความสมัพนัธก์บัการเกิด neuropathy ได้

6 Vitamin C tab 100 mg ก

7 Vitamin C sterile sol 250mg/ml in 2 ml amp ข

8 Vitamin K1(phytomenadione) sterile sol 10 mg/ml in 1 ml, ก
2mg/0.2 ml amp

9 Vitamins B complex tab ก หมำยเหตุ  มีปรมิาณใกลเ้คยีงกบัปรมิาณ

หมำยเหตุ  มีปรมิาณใกลเ้คยีงกบัปรมิาณ

หมำยเหตุ มีปรมิาณใกลเ้คยีงกบัปรมิาณ
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   Vitamin B1 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B2 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B6 ≥ 1.0 mg
   Vitamin B12 ≥ 1.8 mcg
   Folic acid ≥ 300 mcg
   Niacinamide ≥ 12 mg
   Pantothenic acid ≥ 4 mg
   Biotin ≥ 20 mcg

10 Vitamins B complex sterile sol ข
   Vitamin B1 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B2 ≥ 0.9 mg
   Vitamin B6 ≥ 1.0 mg
   Niacinamide ≥ 12 mg

11 Ergocalciferol cap 20000 iu ก
เงือ่นไข

เป็น first -line drug ในผูป่้วยทีมี่ภาวะขาดวติามิน

 D

12 Alfacalcidol (1 alpha-hydroxyvitamin D3) cap 0.25 mcg NED

เงือ่นไข ใชก้บัผูป่้วยทีมี่ภาวะพรอ่งฮอรโ์มนพาราไทรอยดอ์ยา่งรุนแรงและฉบัพลนั

13 Vitamin E emulsion 50 iu/ml ค
เงือ่นไข

1.ใชก้บัทารกแรกเกิดทีมี่น า้หนกัตวันอ้ยหรอืเกิดก่อนก าหนดเทา่นัน้

2.ใชป้อ้งกนัและรกัษาภาวะขาดวติามินอีในทารก และเดก็ทีมี่ปัญหาการยอ่ยไขมนัและ /หรอืการดดูซมึไขมนับกพรอ่ง

9.4 Intravenous nutrition 
1 Amino acid solution for infants sterile sol ค

2 Amino acids with/without minerals sterile sol ค

(Aminoplasmal)

3 Amino acid solution ชนิด high essential amino

 acid มีสดัสว่นของ essential amino acid > 

60% ของ total amino acid (Kidmin-โรคไต)

sterile sol ค

4 Two-in-one parenteral nutrition sterile sol ง

(Amino acid+CBH+Vit.B1+E'lyte) (Bfluid)

ประกอบดว้ย glucose และ amino acids

เงือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยทีจ่  าเป็นตอ้งไดร้บั parenteral nutritionทีไ่มเ่หมาะสมทีจ่ะไดร้บั intravenous lipid emulsion

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

หมำยเหตุ  มีปรมิาณใกลเ้คยีงกบัปรมิาณ

ข้อควรระวัง  ไมค่วรใชใ้นผูป่้วยทีมี่ระดบั serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรอื serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL

หมำยเหตุ     รูปแบบ syrup เป็นต ารบั water miscible vitamin E

และอยา่งนอ้ยตอ้งมี arginine, cysteine, tyrosine และ taurine โดยดอ้งไมมี่ sugar alcohol ในสตูร
    มีกรดอะมิโนจ าเป็นทัง้ 9 ชนิด คอื isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine, histidine
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1. ควรระวงัในผูป่้วยโรคไตหรอืโรคหวัใจลม้เหลว หรอืมีภาวะอ่ืนซึง่เสีย่งตอ่ภาวะ fluid overload และ/หรอืมีปัญหาความสมดลุของ minerals 

และ/หรอืelectrolytes และ/หรอืผูป่้วยโรคไต ทีย่งัไมไ่ดร้บัการบ าบดัทดแทนไต (renal replacement therapy) เน่ืองจาก สมดลุ

ของ non protein energy ตอ่ gram of nitrogen ไมเ่หมาะกบัสภาพผูป่้วย

2. ผลติภณัฑ ์two-in-one parenteral nutrition อาจมี vitamins, trace minerals และ electrolytes บางชนิดไมค่รบถว้นหรอืไมเ่พียงพอตอ่

ความตอ้งการ ดงันัน้ควรเตมิสารอาหารเหลา่นีใ้หเ้พียงพอ และเฝา้ระวงัตดิตามอยา่งใกลชิ้ด

3. กรณีทีใ่หเ้ป็น peripheral parenteral nutrition(PPN) ทีจ่  าเป็นจะตอ้งใหเ้กินกวา่ 14 วนั ควรพิจารณาใหท้างcentral line
4. การใหอ้าหารทางหลอดเลอืดด ามีความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ และการเกิดหลอดเลอืดด าอกัเสบ (thrombophlebitis)
Complete water-soluble and fat soluble preparation for intravenous use ค ใชก้บัผูป่้วยทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล

เงือ่นไข

5 Fat emulsion  sterile emulsion 20% ค

6 Three-in-one parenteral         (Kabiven)               Peripheral 1000 Kcal ง

7 Three-in-one parenteral    (Nutriflex lipid VR)           

        Glucose+Amino acid+Fat emulsion

Central 1475 Kcal ง

เงือ่นไข

(นอ้ยกวา่ 60% ของพลงังานทีต่อ้งการตอ่วนั )
ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. ควรระวงัในผูป่้วยโรคไตหรอืโรคหวัใจลม้เหลว หรอืมีภาวะอ่ืนซึง่เสีย่งตอ่ภาวะ fluid overload และ/หรอื มีปัญหาความสมดลุของ minerals 

และ/หรอื electrolytes

2. ผลติภณัฑ ์three-in-one parenteral nutrition ไมมี่ multivitamins แล ะ trace minerals และอาจมี electrolytes และ minerals เชน่ โซเดยีม    

โปแตสเซียม แคลเซียม ไมเ่พียงพอ ดงันัน้ควรเตมิสารอาหารเหลา่นี ้ใหเ้พียงพอ ตามค าแนะนาการใชข้องแตล่ะผลติภณัฑอ์ยา่งเครง่ครดั

 และเฝา้ระวงัตดิตามอยา่งใกลชิ้ด

3. กรณีทีใ่หเ้ป็น peripheral parenteral nutrition (PPN) ทีจ่าเป็นจะตอ้งใหเ้กินกวา่ 14 วนั ควร พิจารณาใหท้างcentral line

4. การใหอ้าหารทางหลอดเลอืดด ามีความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้ และการเกิดหลอดเลอืดด าอกัเสบ (thrombophlebitis)

8 Multiple trace minerals solution

 อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 

Zn, I และ Cu (Addamel)

sterile sol ค

9.5 Minerals 

1 Calcium carbonate tab 600, 1250 mg ก

2 Calcium gluconate sterile sol 100 mg/ml in 10 ml amp ก

3 Dipotassium hydrogen phosphate sterile sol 20 mEq/20 ml ค

4 Ferrous fumarate tab 200 mg ข

5 Ferrous fumarate drop 15 mg iron/0.6 ml ก

6 Magnesium hydroxide susp ก

7 Magnesium sulfate sterile sol 10%, 50 % ก

  ประกอบดว้ย long chain triglycerides และ phospholipids ซึง่มีหรอืไมมี่ medium chain triglycerides  (MCT)

ใชก้บัผูป่้วยอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไปทีมี่ภาวะทพุโภชนาการระดบัปานกลางถึงรุนแรง และไมส่ามารถรบัอาหารทาง enteral ไดเ้พียงพอ

ใชก้บัผูป่้วยทีไ่ดร้บัอาหารทางหลอดเลอืดด า (parenteral nutrition) และไดร้บัยาปอ้งกนัการแข็งตวัของเลอืด

folic acid, pantothenic acid, biotin และ vitamin C
ทีป่ระกอบดว้ย fat soluble vitamins 3 ชนิด คอื A, D และ E กบั water soluble vitamins 9 ชนิด คอื B1, B2,B6, B12, niacinamide,
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8 Magnesium oxide cap 140 mg NED

9 Sodium fluoride tab 0.55 mg (0.25 mg) ก

เงือ่นไข  ระวงัการใชใ้นพืน้ทีท่ีมี่ fluoride สงู เพราะอาจท าใหเ้กิด fluorosis

10 Zinc sulfate tab 25 mg ก

11 Sevelamer carbonate , Renvela pwdr® pwdr 800 mg NED

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1 Ferrous fumarate tab 200 mg ก

1. หา้มใชใ้นผูป่้วยโรคธาลสัซีเมียทีมี่ภาวะเหลก็เกิน  

2. ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทีมี่อาการแสดงของโรคธาลสัซีเมีย

2 Folic acid tab 5 mg ก

เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัเสรมิโฟเลทตลอดการตัง้ครรภ์

2. ใชส้  าหรบัเสรมิโฟเลทในชว่ง 6 เดอืนแรกของการใหน้มบตุร

3. กรณีหญิงตัง้ครรภท์ีเ่คยมีประวตัติัง้ครรภห์รอืคลอดบตุรทีมี่ภาวะ neural tube defect หรอืปากแหวง่ เพดานโหว ่ควรใชค้วามแรง 5 mg

3 สตูร Prenatal vitamin tab NED

9.7 Metabolic disorders

ไมมี่

กลุม่ยา 10 Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout 

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs 

1 Aspirin 300 mg, EC tab 300 mg ก

2 Diclofenac sodium EC tab 25 mg ก

3 Ibuprofen film coated tab 200, 400 mg, ก

susp 100 mg/5 ml ก

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

2.ใชใ้นเดก็ทีมี่อาย ุ3 เดอืนขึน้ไปเทา่นัน้

3.ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทีมี่เกลด็เลอืดต ่า เชน่ ไขเ้ลอืดออก

4 Indomethacin cap 25 mg ก

5 Naproxen compressed tab (as base) 250 mg ก

6 Piroxicam cap(as base) 10 mg ข

7 Etoricoxib tab 90 mg NED

8 Ketorolac tromethamine Inj. 30 mg/ml NED

9 Loxoprofen tab 60 mg NED

10 Mefenamic acid tab 500 mg NED

11 Meloxicam tab 7.5 mg NED

12 Parecoxib (Dynastat) sterile sol 40 mg NED

10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

1 Chloroquine phosphate tab 250 mg ข

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง   การใชย้าอาจเป็นพิษตอ่จอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะๆ หลงัการใหย้า

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

1. ไมค่วรใช ้ibuprofen ระยะยาวในผูป่้วยทีใ่ช ้ low dose aspirin เน่ืองจากอาจมีผลตอ่ตา้นประสทิธิภาพในการ ปอ้งกนัโรคหวัใจของยาแอสไพรนิ 
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2 Methotrexate tab 5 mg (as base or sodium) ค

3 Sulfasalazine Tab EC 500 mg ค

4 Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25 mg ง

เงือ่นไข

1. ใชเ้ป็นยาเสรมิ (add on) ส าหรบัรกัษาผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดท์ีมี่โรคกาเรบิ (disease activity score 28 เทา่กบัหรอืมากกวา่ 2.6 ขึน้ไป) 

หลงัไดร้บัการรกัษาดว้ย methotrexate รว่มกบั sulfasalazine หรอื ยาตา้นมาลาเรยี (chloroquine, hydroxychloroquine)

  ในขนาดเตม็ทีอ่ยา่งนอ้ย 3 เดอืน ตดิตอ่กนั แลว้ไมต่อบสนอง

2. ใชย้านีโ้ดยอายรุแพทยโ์รคขอ้เทา่นัน้

10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

1 Allopurinol tab 100 mg ก

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง  

การลดความเสีย่งหรอืความรุนแรงตอ่การเกิด severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จากการใชa้llopurinol ท าไดโ้ดย

1. เฝา้ระวงัอาการอยา่งใกลชิ้ดในผูป่้วยทกุรายในชว่ง 2-4 สปัดาหแ์รกของการใหย้า

2. ควรเริม่ใชย้าในขนาดตา่และคอ่ยๆ ปรบัขนาดยาเพ่ิมขึน้ชา้ๆ ในผูส้งูอายแุละผูป่้วยทีมี่การทางานของไตบกพรอ่ง

2 Colchicine tab 0.6 mg ก

 ท าใหก้ลา้มเนือ้ลายสลายเชน่ยาในกลุม่ statins เป็นตน้

3 Benzbromarone tab 100 mg ค

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

ใชด้ว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากมีรายงานการเกิด cytolytic liver damage ท าใหผู้ป่้วยถึงแก่ชีวติ หรอืตอ้งเปลีย่นตบั

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

1 Pyridostigmine bromide tab 60 mg ก

2 Neostigmine methylsulfate  sterile sol 2.5 mg/ml in 5 ml ข

1 Diazepam tab 2,5 mg, ก

sterile sol 5 mg/ml in 2 ml

2 Tizanidine hydrochloride tab 2 mg ข

3 Tolperisone tab 50 mg NED

10.3.1 Rubifacients .

ไมมี่

Miscellaneous

1 Limaprost alfadex, Opalmon® Tab 5  µg NED

2 Glucosamine Crystalline Cap 500 mg NED

3 Sodium hyaluronate 2 %/3 ml gel Inj.  2 %/3 ml gel NED

          3. ควรใชย้ากลุม่นีด้ว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากการลด muscle tone อาจเพ่ิม disability ใหก้บัผูป่้วย

10.2.2 Skeletal muscle relaxants

          1. ยากลุม่นีใ้ชบ้รรเทาการหดเกรง็ของกลา้มเนือ้ทีเ่ป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เชน่ บาดทะยกั การบาดเจ็บของไขสนัหลงัและ multiple 

10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflamation

          2. ไมใ่ชย้ากลุม่นีก้บัอาการหดเกรง็กลา้มเนือ้จากการเลน่กีฬาหรอืการบาดเจ็บ

     ยานีมี้ผลขา้งเคยีงท าใหอ้จุจาระรว่งและอาจท าใหก้ลา้มเนือ้ลายสลาย (rhabdomyolysis) จงึควรระมดัระวงัการใชร้ว่มกบัยาที่

 ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง  การใชย้าอาจเกิดการกดไขกระดกูและเป็นพิษตอ่ตบั ควรตรวจคา่ complete blood count(CBC) และ
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กลุม่ยา 11 Eye 

11.1 Anti-infective eye preparations 

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

   1). ใชเ้ป็นยาส าหรบัการตดิเชือ้แบคทเีรยีเทา่นัน้

   2). ควรใชย้าใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเชือ้ เชน่ ชนิดกรมับวก หรอืกรมัลบ

1 Chloramphenicol eye oint 1 % w/v 5 g ก

2 Gentamicin sulfate eye drop 0.3 % w/v in 5 ml ข

3 Polymyxin B sulfate + Neomycin sulfate eye drop ค

 + Gramicidin (Poly oph)

หมำยเหตุ ยาทีมี่สว่นผสมของ polymyxin B อาจสง่ผลใหเ้กิดการดือ้ของเชือ้ในทาง systemic จงึใชต้อ้งอยา่งระมดัระวงั

เฉพาะกรณีทีมี่ความจ าเป็นเทา่นัน้

4 Moxifloxacin (Vigamox ) Eye Drop 0.5 % NED

5 Terramycin (Oxytetra+Polymixin) eye oint. 3.5 g NED

   1.  การใชย้ากลุม่นีค้วรอยูใ่นความดแูลของผูเ้ช่ียวชาญ เพราะยามีทีใ่ชจ้  ากดั หากใชไ้มถ่กูตอ้งอาจไมป่ลอดภยั

   2. หา้มใชใ้นตาแดงทีย่งัมิไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัสาเหตทุีช่ดัเจน เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้เชน่ การใชใ้นตาแดงทีเ่กิดจากเชือ้ 

         herpes simplex virus อาจท าใหเ้กิดแผลทีก่ระจกตาไปจนถึงตาบอดได ้เป็นตน้

   3. ใชส้  าหรบัการอกัเสบรุนแรงในลกูตาสว่นหนา้หรอืหลงัผา่ตดั และปอ้งกนัการตดิเชือ้แบคทเีรยีในกลุม่เสีย่ง

1 Dexamethasone+neomycin sulfate (Dex-Oph) eye drop ค

2 eye oint 3.5 g ค

เฉพาะกรณีทีมี่ความจ าเป็นเทา่นัน้

11.1.3 Antifungals

ไมมี่

11.1.4 Antivirals 

ไมมี่

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

1 eye drop ก

2 Fluorometholone  eye susp (as base) 0.1% ค

เงือ่นไข

   ใชร้กัษาเยื่อบตุาอกัเสบทีไ่มไ่ดเ้กิดจากการตดิเชือ้ เชน่ ภมิูแพ ้การระคายเคอืง เป็นตน้
หมำยเหตุ

   การใชย้านีต้อ้งระวงัการตดิเชือ้ราทีก่ระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใชย้าตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน

อาจท าใหเ้กิด steroid cataract

3 Olopatadine hydrochloride eye drop 0.1% 5 ml ง

เงือ่นไข

Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline 

hydrochloride  (Hista oph)

หมำยเหตุ   ยาทีมี่สว่นผสมของ polymyxin B อาจสง่ผลใหเ้กิดการดือ้ของเชือ้ในทาง systemic จงึตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

Dexamethsone +Neomycin 

sulphate+Polymixin B sulphate (Maxitrol)
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ใชส้  าหรบัผูป่้วยเยื่อบตุาอกัเสบเรือ้งรงัทีมี่อาการอกัเสบเฉียบพลนั ไดแ้ก่ Vernal Keratoconjunctivitis,

Atopic Keratoconjunctivitis, Giant Papillary Conjunctivitis โดยหลงัจากโรคสงบแลว้ ใหพิ้จารณา

ใชS้odium cromoglicate เพ่ือปอ้งกนัการกลบัเป็นซ า้

หมำยเหตุ

ราคายาหยอดตา olopatadine hydrochloride ความแรง 0.1% ขนาดบรรจ ุ5 ml มีราคาต ่าสดุทีต่อ่รองได้

ขวดละไมเ่กิน 125 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) กาหนดยืนราคา 750 วนั นบัจากวนัที ่20 มกราคม 2561

เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

4 Prednisolone acetate  eye susp 1 % ค

เงือ่นไข

1. ใชร้กัษามา่นตาอกัเสบและ /หรอืหลงัผา่ตดัตา

2. ใชร้กัษากระจกตาอกัเสบหลงัจากการตดิเชือ้ไวรสัทีช่ัน้ stroma หรอืชัน้เยื่อบโุพรงตา (endothelium)

หมำยเหตุ การใชย้านีต้อ้งระวงัการตดิเชือ้ราทีก่ระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใชย้าตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน

อาจท าใหเ้กิด steroid cataract

11.3 Mydriatics and cycloplegics 

1 Atropine sulfate  eye drop 1 % ค

2 Cyclopentolate hydrochloride eye drop 1 % ค

3 Phenylephrine hydrochloride  eye drop 10 % ค

4 Tropicamide  (Mydriacyl) eye drop 1 % ค

11.4 Drugs for treatment of glaucoma 

1 Acetazolamide tab 250 mg ก

2 Brimonidine tartrate eye drop 0.2 % ค

เงือ่นไข

1. ใชร้กัษาตอ้หนิในกรณีทีมี่ขอ้หา้มใช ้ topical beta-blockers

2. ใชเ้ฉพาะกรณีทีใ่ชย้าชนิดอ่ืนรกัษาตอ้หนิแลว้ความดนัในลกูตายงัไมล่ดลงอยูใ่นขัน้ทีป่ลอดภยั

3 Dorzolamide hydrochloride + Timolol maleate eye drop 2% w/v +0.5% w/v ง

เงือ่นไข

ใชเ้ฉพาะกรณีทีใ่ชย้ารกัษาตอ้หนิชนิดอ่ืนแลว้ความดนัในลกูตายงัไมล่ดลงอยูใ่นขัน้ทีป่ลอดภยั

หมำยเหตุ

ยาหยอดตาสตูรผสมทีป่ระกอบดว้ย dorzolamide hydrochloride 2%w/v และ timolol maleate

0.5%w/v ขนาดบรรจ ุ5 ml มีราคาตา่สดุทีต่อ่รองได ้ขวดละ 299.60 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) กาหนดยืน

ราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่20 มกราคม 2561 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต์

http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

4 Glycerol oral sol (hosp) ก

5 Latanoprost  eye drop 0.005 % w/v ค

เงือ่นไข

2. ใชเ้ฉพาะกรณีทีใ่ชย้ารกัษาตอ้หนิชนิดอ่ืนแลว้ความดนัตายงัไมล่ดลงอยูใ่นขัน้ทีป่ลอดภยั

หมำยเหตุ

1. ใชร้กัษาตอ้หนิในกรณีทีมี่ขอ้หา้มใช ้ topical beta-blockers
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ยาหยอดตา latanoprost ความแรง 0.005%w/v ขนาดบรรจ ุ2.5 ml มีราคาต ่าสดุทีต่อ่รองได ้ขวดละ 101.65 บาท

(ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)ก าหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่20 มกราคม 2561 เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ

ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

6 Pilocarpine  eye drop hydrochloride  2 % ก

7 Timolol maleate  eye drop 0.5 % ก

8 Tafluprost 0.0015%, +Timolol 0.3 ml , Tapcom-s®   eye drop 0.0015 %+0.5 % in 0.3 ml NED

11.5 Local anaesthetics 

1 Tetracaine hydrochloride  eye drop 0.5 % ก

เงือ่นไข  หา้มใหผู้ป่้วยน ากลบับา้น

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents 

1 Hypromellose with preservative(Natear) eye drop in 10 ml ก

2 White petrolatum + Mineral oil + Liquid lanolin eye oint 3.5 g ค

anhydrous (preservative free)

เงือ่นไข ใชก้บัผูป่้วยตาแหง้ปานกลางถึงผูป่้วยตาแหง้มาก ทีใ่ชน้  า้ตาเทยีมทีมี่ Preservative ไมไ่ด้

3 Carbomer+Hypromellose (Genteal) eye gel 0.3% 10 g NED

4 CMC 0.5% + Glycerin 0.9% eye drop in 10 ml NED

+Sodium Hyaluronate 0.1%, Optive Fusion® 

5 Sodium hyaluronate eye drop 0.18 % in 0.3 cc NED

เงือ่นไข  

ใชก้บัผูป่้วยตาแหง้ปานกลางถึงตาแหง้มาก ทีใ่ชน้า้ตาเทยีมทีมี่ preservative ไมไ่ด้

ไมมี่

กลุม่ยา 12 Ear, nose, and oropharynx  and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear 

12.1.1 Otitis externa & otitis media

1 Chloramphenicol ear drop 1 % ก

12.1.2 Drugs used in otomycosis

1 Boric acid ear drop (hosp) ก

(เฉพาะ 3% in Isopropyl  alcohol) 

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง หา้มใชใ้นผูป่้วยทีแ่กว้หทูะลุ

2 Boric acid ear drop (hosp) NED

 (เฉพาะ 3% in STW)

3 Boric acid ear drop (hosp) NED

(เฉพาะ 3% in glycerine) 

4 Gentian violet sol (hosp) ก

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง หา้มใชใ้นผูป่้วยทีแ่กว้หทูะลุ

12.1.3 Other drugs acting on the ear

1 Ofloxacin ear drop 3 mg/ml in 5 ml ค

เงือ่นไข  ใชส้  าหรบัหนู า้หนวกเรือ้รงัทีแ่กว้หทูะล ุทีใ่ช ้Chloramphenicol ไมไ่ดผ้ล

หมำยเหตุ ควรมี guideline ทีช่ดัเจนก ากบัการใชย้านี ้เพราะการใชย้าอาจสง่ผลใหเ้กิดปัญหาเชือ้ดือ้ยากลุม่ quinolones

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and photodynamic treatment
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2 Sodium bicarbonate ear drop (hosp) ก 

12.2 Drugs acting on the nose 

12.2.1 Drugs used in nasal allergy 

1 Fluticasone Furoate (Avamys) INS 0.025 % 120 dose ง

เงือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยอาย ุ2 ปีขึน้ไปในขอ้บง่ใช้

1. โพรงจมกูอกัเสบจากภมิูแพท้ีเ่กิดตามฤดกูาลและตลอดปี

2. เยื่อบตุาอกัเสบจากภมิูแพ้

2 Mometasone furoate monohydrate (Nasonex ) INS 0.05 % 140 dose NED ใชก้บัผูป่้วยอาย ุ4 ปีขึน้ไป

12.2.2 Topical nasal decongestants

1 Ephedrine hydrochloride nasal drop (hosp) 0.5% ก

หมำยเหตุ วตัถทุีอ่อกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทประเภท 2

2 Sodium chloride sterile sol (for irigation) ก

 (เฉพาะ0.9%)

3 Sodium chloride Nasal Irrigation 0.9 % 1g NED

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer 

1 Borax (in glycerin) sol (hosp) ก

2 Triamcinolone acetonide in oral paste ก

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs 

1 Clotrimazole lozenge  10 mg ก

2 Nystatin oral susp 100,000 unit/ml ก

12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

1 Clove oil oil ก

12.3.4 Drugs used in prevention and  treatment of dental plaque and caries

1 Sodium fluoride tab 0.55 mg (0.25 mg) ก

หมำยเหตุ   ระวงัการใชใ้นพืน้ทีท่ีมี่ฟลอูอไรดส์งูเพราะอาจท าใหเ้กิด fluorosis

12.3.5 Other dental preparations

1 Adrenaline sterile sol 1 mg/ml amp ก

2 Sodium chloride sterile sol ก

3 Special mouthwash mouthwash sol ก

(มีตวัยาส าคญัคอื chloroxylenol)

1 กลุม่ยา 13 Skin 

2 13.1 Anti-infective skin preparations 

13.1.1 Antibacterial preparations 

1 Fusidic acid cream 2 % ข

2 Mupirocin oint 2 % in 5 g ข

เงือ่นไข   จ  ากดัการใชเ้ฉพาะ Methicillin - resistant S.aureus (MRSA)

3 Sulfadiazine silver (Silver sulfadiazine) cream 1 % ก

13.1.2 Antifungal preparations 

1 Benzoic acid+Salicylic acid oint (hosp) ก
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(Whifield's ointment)

2 Clotrimazole cream 1 % 15 g ก

3 Sodium thiosulfate sol (hosp) ก

Antiviral preparation

1 Acyclovir cream NED

13.1.3 Parasiticidal preparations 

1 Benzyl benzoate lotion 25 % ก

2 Ivermectin (ยาก าพรา้) tab 6 mg ข

เงือ่นไข ใชส้าหรบัรกัษาหดิ ทีใ่ชย้าทาไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

3 Lindane (Gamma benzene hexachloride) cream  1% NED

เงือ่นไข

1. ทายาบนผิวหนงัทีแ่หง้เพียงครัง้เดยีวในการรกัษาหดิหรอืเหาหนึง่ครัง้ เวน้แตก่รณีการรกัษาเหาใหใ้ชซ้  า้ไดห้ลงัใหย้า 7 วนั   

2. การทายาเกินก าหนดหรอืการทาบรเิวณทีมี่แผลหรอืการใชก้บัผูป่้วยทีมี่ seizure disorder อาจท าใหเ้กิดพิษตอ่ระบบCNS 

ซึง่บางรายอาจชกัและถึงแก่ชีวติได้

13.2 Emollient and barrier preparations 

1 Olive oil oil ก

2 Urea cream (hosp) 10, 40 % ก

หมำยเหตุ

1 Urea รูปแบบ cream ความแรงต ่ากวา่ 10% จดัเป็นเครือ่งสาอาง ไมจ่ดัเป็นยาในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ

3 Zinc oxide paste (hosp) ก

13.3 Topical antipruritics 

1 Calamine lotion ก

หมำยเหตุ หากในสตูรต ารบัยามี phenol เป็นสว่นประกอบ ตอ้งมีความเขม้ขน้ของ phenol ไมเ่กิน 0.5-1%

13.4 Topical corticosteroids 

ควรระมดัระวงัการใชย้าทาสเตยีรอยดท์ีมี่ความแรงสงูและสงูมากในเดก็เลก็ และผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะผิวหนงับรเิวณรอบดวงตา ขอ้พบัตา่งๆ

 เยื่อบปุาก ทวาร และอวยัวะเพศ เน่ืองจากบคุคลกลุม่นีมี้ผิวหนงับางจงึอาจมีผลขา้งเคยีงตอ่ผิวหนงับรเิวณทีท่ายา 

และยาอาจถกูดดูซมึท าใหเ้กิดผลขา้งเคยีงทีเ่ป็น systemic side-effect ได้

1 Betamethasone dipropionate cream 0.05 % ก

2 Betamethasone valerate cream 0.1 % 5 g ก

3 Betamethasone valerate lotion scalp 0.1 % ข

4 Clobetasol propionate cream 0.05 % ก

5 Clobetasol propionate lotion scalp 0.05 % ง

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัโรคผิวหนงัเรือ้รงัทีไ่มต่อบสนองตอ่ยาอ่ืน

6 Desoximetasone (Desoxymethasone) cream 0.25 % ข

7 Mometasone furoate cream 0.1 % ง

เงือ่นไข ใชก้รณีตอ้งใชย้าเป็นเวลานานในบรเิวณ

8 Triamcinolone acetonide cream 0.02 %, 0.1 %, lotion 0.1 % ก

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

1 Acitretin (Neotigason) cap 10, 25 mg ง

เงือ่นไข

1. ใชส้  าหรบัสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรง ทีไ่มต่อบสนองตอ่ยาอ่ืนหรอืมีขอ้หา้มในการใช ้ methotrexate
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2. ใชโ้ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นตจวทิยา ส  าหรบัรกัษาโรคผิวหนงัเรือ้รงัอ่ืนๆ ทีไ่มต่อบสนองตอ่การรกัษาทั่วไป

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

หา้มใชใ้นหญิงตัง้ครรภ ์และหลงัจากหยดุยานีแ้ลว้ใหค้มุก าเนิดเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี

2 Calcipotriol (Daivonex) oint 30 g ง

เงือ่นไข ใชใ้นกรณีทีไ่มต่อบสนองตอ่ coal tar หรอื topical steriod

3 Coal tar (Liquor carbonics detergents;LCD) 5%, 10 % cream (hosp) ก (ผลติเอง)

4 LCD 5 %IN 0.1 % TA ceram cream (hosp) NED (ผลติเอง)

5 Methotrexate tab 2.5 mg (as base or sodium) ข

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงทีด่ือ้ตอ่ยาอ่ืน

6 Methoxsalen 

7 Salicylic acid oint (hosp) 5, 10, 40 % ก

8 Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25 mg ง

เงือ่นไข

1. ใชส้าหรบัสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรง ทีไ่มต่อบสนองตอ่ยาอ่ืนหรอืมีขอ้หา้มในการใช ้ methotrexate

2. ใชส้าหรบั atopic dermatitis ชนิดรุนแรง

3. ใชโ้ดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นตจวทิยา สาหรบัรกัษาโรคผิวหนงัเรือ้รงัอ่ืนๆ ทีไ่มต่อบสนองตอ่การรกัษาทั่วไป

9 Selenium sulfide susp. 2.5 % NED

10 Tar shampoo shampoo (hosp) NED (ผลติเอง)

13.6 Preparations for warts and calluses 

1 Podophyllin (Podophyllum resin) paint (hosp) ก

2 Salicylic acid oint 10, 40 % ก

3 Silver nitrate crystal (hosp) ก

4 Trichloroacetic acid sol (hosp) ก

13.7 Preparations for hyperhidrosis

ไมมี่

 Antiacne

1 Benzoyl peroxide gel 5 % 40 g NED

2 Tretinoin (Stieva-A) cream 0.025 % 25 g NED

3 Isotretinoin cap 20 mg NED

13.8 Miscellaneous

1 Spectraban SPF 50+ lotion 150 ml NED

2 Pimecrolimus cream 0.1 % 15 g NED

กลุม่ยา 14 Immunological products and vaccines

1 BCG vaccine (Bacillus Calmette-Gue'rin) inj ก

2 inj ก

3 inj ก

4 Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B inj. ก

vaccine (DTP-HB)

Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine     

(whole cell) (DTPw)

ยาก าพรา้

Diphtheria-Tetanus vaccine ทัง้ชนิด DT 

(children type) และ dT (adult type)

tab 10 mg, topical sol (paint) 0.75 

% in 24 ml
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5 Hepatitis B vaccine (HB) inj ก

6 Influenza vaccine ชนิดวคัซีนรวม 3 สายพนัธุ ์ ก

(trivalent) ตามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนดในแตล่ะปี

เงือ่นไข 1. บคุลากรทางการแพทย ์และเจา้หนา้ทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย

             3. บคุคลทีมี่อาย ุ65 ปีขึน้ไป

7 Influenza vaccine ชนิด pandemic Influenza ก

สายพนัธุต์ามทีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนด

8 Japanese encephalitis vaccine(JE) inj (Live attenuated vaccines) ก

9 Measle-Mump-Rubella vaccine (MMR) inj ก

10 Measles vaccine inj NED

11 Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) oral sol/susp ก

ชนิด bivalent

12 Rabies immunoglobulin,horse (ERIG) inj. ก

13 Rabies immunoglobulin,human (HRIG) inj. ข

เงือ่นไข ใชส้  าหรบัผูท้ีแ่พ ้rabies immunoglobulin,horse ERIG

14 Rabies vaccines inj. ก

(ยกเวน้ชนิด human diplooid cell vaccine (HDVC))

เงือ่นไข 

15 Tetanus antitoxoin,  horse inj. ก

(Anti-tetanus immunoglobulin,human)

16 Hepatitis B immunoglobulin, human (HBIG) inj ค

เงือ่นไข ใชร้ว่มกบัการฉีด hepatitis  vaccine เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี้

            1.ทารกแรกเกิดจากมารดาทีมี่ HBsAg เป็นบวก

                2.เม่ือผิวหนงัหรอืเยื่อเมือกสมัผสักบัเลอืดหรอืสารคดัหลั่งทีมี่ผล HBsAg เป็นบวก เชน่ บคุลากรทางการแพทยท์ีเ่กิดอบุตัเิหตสุมัผสั

โรคจากการท างานตามแนวปฎิบตัขิองสถานพยาบาลนัน้ๆ หรอืผูท้ีถ่กูขม่ขืน

                3.ปอ้งกนัผูป่้วยจากการกลบัเป็นโรคตบัอกัเสบบซี  า้หลงัจากไดร้บัการเปลีย่นตบัแลว้

หมำยเหตุ   ในทารกแรกเกิดซึง่มารดามีอายคุรรภป์กต ิการใหว้คัซีนภายใน 24 ชั่วโมงสามารถปอ้งกนัการตดิเชือ้ไดม้ากอยูแ่ลว้

การให ้HBIG ไมท่  าใหก้ารปอ้งกนัสงูขึน้

กลุม่ยา 15 Anaesthesia 

15.1 General anaesthesia 

15.1.1 Intravenous anaesthetics

1 Ketamine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml in 20 ml vial  ง

 วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 2

           8. ผูท้ีมี่นา้หนกัตัง้แต ่100 กิโลกรมั หรอื ดชันีมวลกาย ตัง้แต ่35 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร

            7. โรคธาลสัซีเมีย ภมิูคุม้กนับกพรอ่ง (รวมถึงผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีมี่อาการ )

            5. เดก็อาย ุ6 เดอืนถึง 2 ปี

2. ใชส้  าหรบั pre-exposure protectionในประชากรกลุม่ทีมี่ความเสีย่งสงู 

1. ใชส้  าหรบั post-exposure protection

            6. ผูพิ้การทางสมองชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด้

          2. ผูท้ีมี่โรคเรือ้รงั คอื ปอดอดุกัน้เรือ้รงั หอบหดื หวัใจ หลอดเลอืดสมอง ไตวาย ผูป่้วยมะเรง็ทีไ่ดร้บัยาเคมีบาบดั และเบาหวาน

            4. หญิงมีครรภ ์อายคุรรภ ์4 เดอืนขึน้ไป
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เงือ่นไข

1. ใชฉี้ดเขา้กลา้มเนือ้กบัผูป่้วยทีห่าเสน้เลอืดส าหรบัใหน้ า้เกลอืไมไ่ด ้และใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยมีความดนัเลอืดต ่า

2. ใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยมีความดนัเลอืดต ่า

3. ใชใ้นการระงบัความรูส้กึส  าหรบัการท าหตัถการทีใ่ชร้ะยะเวลาสัน้ๆ

4. ใชเ้ป็นยาเสรมิ (adjunct therapy) เพ่ือระงบัอาการปวดรุนแรง (intractable pain)

2 Propofol sterile emulsion 10 mg/ml in 50 ml ค

3 Thiopental sodium  (Thiopentone sodium) sterile pwdr 1 g vial ค

15.1.2 Inhalational anaesthetics 

1 Isoflurane   Inhalation vapour liquid ค

2 Sevoflurane Inhalation vapour liquid ค

15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

1 Atracurium besilate sterile sol 10 mg/ml in 2.5 ml amp ค

2 Cisatracurium sterile sol 2 mg/ml in 5 ml amp ค

3 sterile sol 0.5 g ค

15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs 

1 Diazepam tab 2, 5 mg, ก

 วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4 sterile sol 5 mg/ ml in 2 ml amp

2 Fentanyl citrate (ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2) sterile sol 50 mcg/ml in 2 ml ค

3 Midazolam hydrochloride sterile sol 5 mg/ml in 3 ml amp ง

 วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 2

เงือ่นไข 

1. ใชเ้สรมิยาระงบัความรูส้กึ

2. ใชเ้พ่ือใหผู้ป่้วยสงบ คลายความวติกกงัวลทัง้ในระยะ ก่อนระหวา่งและหลงัท าหตัถการ

3. ใชร้ะงบัชกั

4 Morphine sulfate sterile sol 10 mg/ml in 1 ml amp ค

    ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

5 Pethidine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml in 1 ml amp ค

    ยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 2

15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

1 Atropine sulfate sterile sol 1 mg/ml in 1 ml amp ก

เงือ่นไข ใชแ้กฤ้ทธ์ิยาหยอ่นกลา้มเนือ้

2 Glycopyrronium bromide (Glycopyrolate)  sterile sol 0.2 mg/ml in 1 ml ง

เงือ่นไข 

1. ใชเ้ป็นยาทางเลอืกแทนยา atropine โดยใชร้ว่มกบัยา neostigmine ในการแกฤ้ทธ์ิยาหยอ่นกลา้มเนือ้ ในผูป่้วยสงูอาย ุหรอืผูป่้วยทีมี่ปัญหา

หวัใจเตน้เรว็

2. ใชล้ดเสมหะหรอืน า้ลาย ในการดมยาสลบกรณีทีจ่ะท าหตัถการเก่ียวกบัทางเดนิหายใจ

3. ใชล้ดเสมหะในผูป่้วยระยะสดุทา้ย (end-of-life)

3 Neostigmine methylsulfate sterile sol 2.5 mg/ml in 5 ml ก

เงือ่นไข ใชแ้กฤ้ทธ์ิยาหยอ่นกลา้มเนือ้

15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia

Suxamethonium chloride (Succinylcholine 

Chloride)
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ไมมี่

15.2 Local anaesthesia 

1 Bupivacaine hydrochloride sterile sol (local infiltration)  0.5 % 

in 20 ml vial, 0.5 % in 4 ml vial

ข

2 Bupivacaine hydrochloride with glucose sterile sol. 5mg/ml in4 ml ค

3 Bupivacaine hydrochloride without glucose sterile sol. 5mg/ml in4 ml ค

 (Isobaric bupivacaine)

4 Lidocaine hydrochloride ก

5 Lidocaine hydrochloride+Epinephrine sterile sol 1 %, 2 % ก

6 Levobupivacaine sterile sol 0.5 % NED

กลุม่ยา 16 Drugs used in poisoning and  toxicology

              ยาในกลุม่นีห้ลายชนิดไมป่รากฎเป็นยาในบญัชีนี ้เน่ืองจากเป็นยาก าพรา้  (orphan drugs) ทีมี่ปัญหาการจดัหาและไมมี่

     ทะเบยีนต ารบัยาแตค่วรสง่เสรมิใหมี้การจดัหามาใชแ้ละควรอนมุตัใิหเ้บกิคา่ยาได ้

              หมายเลขโทรศพัทข์องศนูยพิ์ษวทิยา เชน่ ศนูยพิ์ษวทิยา ร .พ.รามาธิบด ีโทร.1367 ศนูยพิ์ษวทิยา ร.พ.ศริริาช

โทร.0 2419 7007 คลนิิกพิษจากสตัว ์สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร .0 2252 0161-4 ตอ่ 125, 130, 131 (ในกรณี

ถกูงทูีมี่พิษกดั)

16.1 Snakebite poisoning

1 Antivenom sera 

    - งเูหา่

   - งเูขียวหางไหม้

   - งแูมวเซา

sterile preparation ก

2 Polyvalent antivenom for hematotoxin sterile preparation ก

3 Polyvalent antivenom for neurotoxin sterile preparation ก

16.2 Mushroom and microbial poisoning

1 Acetylcysteine (N-acetylcysteine) sterile sol 300 mg/ml ก

เงือ่นไข ใชร้กัษาภาวะพิษตอ่ตบัจากเหด็พิษกลุม่ทีมี่อะมาทอกซิน (amatoxin containing mushrooms)

16.3 Pesticide & herbicide poisoning

1 Atropine sulfate sterile sol 1 mg/ml in 1 ml amp ก

เงือ่นไข ใชต้า้นพิษ cholinesterase inhibitors (เชน่ organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis

2 Pralidoxime chloride (2-PAM) sterile pwdr 1 g vial ก

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัพิษเฉียบพลนัจาก organophosphates

3 Cyclophosphamide sterile pwdr. 1000 mg ค

16.4 Corrosive poisoning

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัพิษจากสาร paraquat ภายใตก้ารก ากบัดแูลของศนูยพิ์ษวทิยา

เงือ่นไข ใชแ้กพิ้ษตอ่ระบบเลอืดในรายทีถ่กูงไูมท่ราบชนิดกดั

เงือ่นไข ใชแ้กพิ้ษตอ่ระบบประสาทในรายทีถ่กูงไูมท่ราบชนิดกดั

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง   อาจท าใหเ้กิดพิษตอ่หวัใจ

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง   อาจท าใหเ้กิดพิษตอ่หวัใจ

viscous sol 2 %, spray 10 %, gel 2 

%, sterile sol (dental cartridge),  

sterile sol (local infiltration) 1 %, 2 

% 50 ml
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1 Calcium gluconate sterile sol 100 mg/ml in 10 ml amp ก

เงือ่นไข 

ใชบ้  าบดัพิษจาก hydrofluoric acid
หมำยเหตุ

ใหฉี้ดเขา้เสน้เลอืดอยา่งชา้ๆ การฉีดเรว็อาจท าใหผู้ป่้วยเสยีชีวติได้

16.5 Methanol poison

1 Calcium folinate (leucovorin calcium) sterile pwdr 100 mg/10 ml ง

เงือ่นไข ใชร้ว่มกบั ethanol ในการบ าบดัพิษจาก methanol

16.6 Heavy metal poisoning

ไมมี่

16.7 Cyanide and hydrogen sulfide poisioning

ไมมี่

16.8 Methemoglobinemia

1 Methylene blue sterile sol

เงือ่นไข ใชบ้  าบดั methemoglobinaemia

ค ำเตอืนและข้อควรระวัง

   ควรใชอ้ยา่งระมดัระวงัในผูป่้วยภาวะการท างานของไตบกพรอ่งขัน้รุนแรง และในผูป่้วยขาดเอนไชม ์ G6PD

16.9 Drug poisoning

1 Acetylcysteine (N-acetylcysteine) sterile sol 300 mg/ml ก

เงือ่นไข ใชแ้กพิ้ษจากการไดร้บั Paracetamol เกินขนาด

2 Benztropine mesylate sterile sol 1 mg/ml in 2 ml amp ก

เงือ่นไข ใชส้  าหรบั dystonia เน่ืองจากยา

3 Calcium gluconate sterile sol 100 mg/ml in 10 ml amp ก

เงือ่นไข 

ใชบ้  าบดัพิษจาก calcium channel blockers และ beta blockers
หมำยเหตุ

ใหฉี้ดเขา้เสน้เลอืดอยา่งชา้ๆ การฉีดเรว็อาจท าใหผู้ป่้วยเสยีชีวติได้

4 Diphenhydramine hydrochloride cap 25 mg

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัภาวะ dystonia จากยา (ไมน่บัในบ/ช ยา 18/08/57)

5 Naloxone hydrochloride sterile sol 0.4 mg/ml ก

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัอาการพิษจากสารกลุม่ opioids และ clonidine

6 Sodium bicarbonate sterile sol (เฉพาะ 44.6 milli-

equivalent) 7.5 % in 50 ml amp
ก

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัภาวะ hyperkalemia และพิษเฉียบพลนัจากสาร tricyclic antideprssants, antiarrythmics type I

7 Vitamin K1 (Phytomenadione) sterile sol 10 mg/ml in 1 ml,         

2mg/0.2 ml amp

ก

8 Cyproheptadine hydrochloride tab 4 mg ข

9 Bromocriptine mesilate tab 2.5 mg ค

10 Calcium folinate (leucovorin calcium) sterile pwdr 100 mg/10 ml ง

ยาก าพรา้

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัภาวะยา anticoagulants (coumarin derivatives) เกินขนาด

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัภาวะ acute serotonin syndrome

ยาก าพรา้

เงือ่นไข ใชก้บัผูป่้วย neuroleptic malignant syndrome
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เงือ่นไข

1. ใชบ้  าบดัพิษจาก folic acid antagonist, methotrexate, trimethoprim และ pyrimethamine  

2. ใชป้อ้งกนัพิษจาก methotrexate เฉพาะกรณีใชย้านีใ้นขนาดสงู 

11 Phenobarbital sodium sterile pwdr 200 mg/ ml ง

 วตัถอุอกฤทธิต์อ่จิตและประสาทประเภท 4

เงือ่นไข ใชบ้  าบดัอาการชกัจากยา

1 Charcoal, activated pwdr 10, 50 g ก

เงือ่นไข ใชด้ดูซบัสารพิษทั่วไปทีไ่ดร้บัในทางเดนิอาหาร

2 Macrogol (Polyethylene glycol,PEG) oral pwdr (hosp) ก

3 Sodium bicarbonate sterile sol (เฉพาะ 44.6 milli-

equivalent) 7.5 % in 50 ml amp
ก

เงือ่นไข ใชป้รบัปัสสาวะใหเ้ป็นดา่ง เพ่ือเรง่การก าจดัสารพิษ เชน่ salicylates เป็นตน้

กลุม่ยา 17 Contrast medias and Radiopharmaceuticals

17.1  Water soluble iodinated contrast media

17.1.1.1 กรณีทั่วไป

1 Iopromide (Ultravist 300) ง

เงือ่นไข

ใชฉี้ดเขา้หลอดเลอืด เชน่ intravenous pyelography หรอื excretory urography การตรวจทางดา้นเอกซเรยค์อมพิวเตอร ์ (CT) การตรวจ angiography 

การตรวจและรกัษาทาง interventional radiology เป็นตน้

ค ำแนะน ำ

ใหเ้ลอืกใชร้ายการใดรายการหนึง่เป็นหลกั ถา้ผูป่้วยแพร้ายการใดรายการหนึง่ สามารถใชอี้กรายการแทนได้

หมำยเหตุ

ราคายาฉีด Iopromide ความแรง 300 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml ทีต่อ่รองไดไ้วแอลละไมเ่กิน 347.75บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

และขนาด 100 ml ทีต่อ่รองไดไ้วแอลละไมเ่กิน 695.50 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่28 พฤศจิกายน 2563

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

ไมมี่

1 Iopromide (Ultravist 300) ง

เงือ่นไข

ใชส้  าหรบั intracavitary เชน่ hysterosalpingography (HSG), urethrography, voiding cystourethrography เป็นตน้

ค ำแนะน ำ

ใหเ้ลอืกใชร้ายการใดรายการหนึง่เป็นหลกั ถา้ผูป่้วยแพร้ายการใดรายการหนึง่ สามารถใชอี้กรายการแทนได้

หมำยเหตุ

ราคายาฉีด Iopromide ความแรง 300 mg/ml as iodine ขนาด 50 ml ทีต่อ่รองไดไ้วแอลละไมเ่กิน 347.75บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

และขนาด 100 ml ทีต่อ่รองไดไ้วแอลละไมเ่กิน 695.50 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) ก าหนดยืนราคา 730 วนั นบัจากวนัที ่28 พฤศจิกายน 2563

16.10 Drugs used for absorption inhibition and elimination of toxin

เงือ่นไข  ใชท้  าหตัถการลา้งกระเพาะและล าไส ้ (whole bowel irrigation) กรณีไดร้บัสารพิษ หรอืลา้งผิวหนงักรณีสมัผสั phenol

sterile sol (300 mg/ml as iodine), 

(50 ml, 100 ml)

sterile sol (300 mg/ml as iodine), 

(50 ml, 100 ml)

17.1.1.2 กรณีตรวจ cardiovascular system และกรณีสงสยั hypervascular tumor

17.1.2  Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intra-cavitary administration 

17.1.1  Water soluble non-ionic iodinated contrast media for intravascular administration
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เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหด้ตูามแบบเสนอยาในเวบ็ไซต ์ http://ndi.fda.moph.go.th/drug_national/

ไมมี่

17.2 Non - iodinated gastrointestinal X - ray contrast medias

1 Barium sulfate pwdr for oral susp ก

หมำยเหตุ ตอ้งเป็น Barium sulfate ทีใ่ชใ้นทางการแพทยส์  าหรบัการตรวจวนิิจฉยัโรคเทา่นัน้

17.3 Magnetic resonance contrast medias 

ไมมี่

17.4 Radiopharmaceuticals

ไมมี่

17.1.3  Water soluble non-ionic iodinated contrast media for myelography


