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1. Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia

Aluminium hydroxide tab 500 mg ข

Aluminium hydroxide-magnesium carbonate co-dried gelAntacid susp  (1,200+225+50)mg/15ml ก

+ magnesium hydroxide + Simethicone

Bismuth subsalicylateGastrobismoltab 524 mg ง

Carminative mixt 240,480 ml ก

Misoprostol Cytotec tab 200 mcg NED

Peppermint oilColpermint cap 187 mg NED

SimethiconeAir-X infant drop40 mg/0.6ml in 15 ml ก

Air-X tab 80 mg ก

Sodium bicarbonateSodamint tab 300 mg ก

Sod  Algenate Gaviscon susp 500 mg/10 ml/ซอง NED

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility

DomperidoneMotilium susp 5 mg/5ml in 30 ml ก

Motilium tab 10 mg ก

Drotaverine Deolin tab 40 mg NED

Hyoscine- n- butylbromideBuscopan sterile sol 20 mg/ml ก

Buscopan syr 5 mg/5ml in 30 ml ก

Buscopan tab 10 mg ก

Itopride Ganaton tab 50 mg NED

Metoclopramide hydrochloridePlasil sterile sol 10 mg/2ml ก

Plasil tab 10 mg ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding

Bismuth subsalicylateGastro-bismoltab 524 mg ง

เง ือ่นไข

1.ใชเ้ป็น second-line drug ในการก าจดั H.pyroli
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2. หา้มใชใ้นเด็กอายุนอ้ยกว่า 12 ปี

Octreotide Sandostatin sterile sol 0.1mg/ml-1ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั high output pancreaticfistula

2. ใชส้  าหรบั variceal bleeding โดยใชร่้วมกบั therapeutic endoscopic intervention

 3.  ใชใ้นกรณี bleeding ทีม่หีลกัฐานว่าเป็นภาวะเลอืดออกจาก portal hypertensive gastropathy

Omeprazole cap 20 mg ก

Omeprazole sodium sterile pwdr 40 mg ข

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั

หำ้มใหท้ำงหลอดเลอืดด ำนำนเกนิกว่ำ 30 นำที

PantoprazoleControloc sterile pwdr 40 mg ค

Polidocanol Aethoxysklerol 1%sterile sol     20 mg/2ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชช่้วยหา้ม variceal bleeding ผ่านทาง endoscopy และใชส้  าหรบั sclerotherapy

2. ใชส้  าหรบั varicose vein และ hemorrhoid

Ranitidine hydrochloridetab 150 mg ก

sterile sol 50 mg/2ml ข

Sucralfate Ulsanic tab 1 g ค

เง ือ่นไข

ใชเ้ฉพาะกรณีหญงิต ัง้ครรภ์

Na rabeprazolePariet tab 20 mg NED

1.4 Drugs used in acute diarrhea

Loperamide hydrochlorideImodium cap 2 mg ข

เง ือ่นไข

ไม่ใชก้บัเด็กอายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
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Oral Rehydration Salt ORS pwdr ก

ค าแนะน า

การชดเชยสารน า้และเกลอืแร่เป็นเป้าหมายส าคญัในการรกัษาโรคทอ้งร่วงเฉยบีพลนั

การใชย้าตา้นแบคทเรียในผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่จ าเป็นและควรหลกีเลีย่ง

Live Lactobacillus reuteriBiogaia chewable tab NED

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders

SulfasalazineSalazopyrin EC tab 500 mg ค

เง ือ่นไข

ใชส้  าหรบั chronic iflammatory bowel disease

Mesalazine Salofalk EC tab ค

rectal suppo ค

เง ือ่นไข

1.ชนิดเมด็ ใชเ้ป็นทำงเลอืกของ sulfasalazine ในกรณีผูป่้วยแพย้ำกลุ่มซลัฟำ หรือตอ้งกำรลดอำกำรขำ้งเคียงจำกกำรใชย้ำ

2.ชนิดเหน็บทวำรหนกั ใชส้  ำหรบั ulcerative colitis (บริเวณ sigmoid และ rectum) และ radiation proctitis

1.6 Laxatives

Bisacodyl Dulcolax rectal supp 5 mg ก

Glycerine rectal suppo rectal supp 1.5 g/supp ก

Castor oil oil ก

Ispaghula huskFybogel pwdr 3.5 g ก

Lactulose Duphalac syr 10 g/15ml ข

เง ือ่นไข

1. ใชส้าหรบั hepatic encephalopathy

2. ใชส้าหรบั chronic constipation ในเด็กอายุนอ้ยกว่า 6 ปี

3. ใชเ้ป็นทางเลอืกในหญงิต ัง้ครรภท์ีใ่ชย้าระบายอื่นไม่ได ้

4. ใชเ้ป็นทางเลอืกในผูป่้วยทีม่ขีอ้หา้มใช ้magnesium

Magnesium hydroxide MOM susp1.2 g/15ml in 240 ml ก
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Sennosides Senokot tab ก

Sodium biphosphate + Sodium phosphateUnison enema(19+7) g/118ml in 133 ml ก

Unisonเด็ก enema 20ml ก

Sodium phosphateSwiff Oral sol 90 ml ค

เง ือ่นไข

1.ใชส้  าหรบัเตรืยมล าไสใ้หญ่ก่อนการผ่าตดัหรือตรวจล าไส ้

2.ไม่ใชย้าน้ีเพือ่ทดแทนการขาดฟอสเฟต หรือใชเ้ป็นยาระบายหรือยาถ่าย

ค าเตอืนและขอ้ควรระวงั

1. รบัประทานไม่เกนิครัง้ละ 45 มลิลลิติร และไม่เกนิ 90 มลิลลิติรภายใน 24 ชัว่โมง 

2.ใหร้ะวงัในผูป่้วยสูงอายุ ผูป่้วยโรคไตวาย และผูป่้วยโรคหวัใจลม้เหลว

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders

Hydrocortisone + Cinchocaine HCl + Framycetin sulfate + AesculinProctosedyl oint 15 g ข

Proctosedyl rectal suppo(5+5+10+10) mg/suppo ข

เง ือ่นไข

1. หน่ึงรูปแบบใหเ้ลอืก 1 สตูร

2. ใชไ้ม่เกนิ 7 วนั

Diosmin + hesperidinDaflon tab (450+50) mg NED

1.8 Drugs affecting intestinal secretions

CholestyramineQuestran oral pwdr 4 gm ข

เง ือ่นไข

ใชส้  าหรบั bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome

Pancreatic enzymeCombizym tab 200 mg ง

เง ือ่นไข

ใชเ้ฉพำะผูป่้วยทีเ่ป็น pancreatic insufficiency เท่ำนัน้

Pancreatic enzyme+LipaseCreon40,000cap 400 mg+40,000 U NED
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Ursodeoxycholic acidUrsolin tab 250 mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้  าหรบั cholestatic liver disease ไดแ้ก่ primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, biliary

atresia, neonatal hepatitis,chronic cholestasis และ TPN-induced cholestasis

1.9 Other Gastrointestinal Drugs

Ramosetron(เฉพาะราย)Irribow tab 5 microgram NED

2. Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs

Digoxin Lanoxin elixir50 mcg/ml in 60 ml ก

Lanoxin sterile sol 500 mcg/2ml ก

Lanoxin tab 250 mcg (0.25mg) ก

Lanoxin PG tab62.5 mcg (0.0625mg) ก

2.2 Diuretics

Amiloride + Hydrochlorothiazide Moduretic tab (5+50) mg ข

Furosemide Lasix tab 40 mg ก

Lasix tab 500 mg ก

Hydrochlorothiazide (HCTZ)Dichlortide tab 25 mg ก

Mannitol sterile sol20% in 500 ml ก

SpironolactoneAldactone tab 25 mg ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs

Amiodarone hydrochlorideCordarone sterile sol 150 mg/3ml ค

Cordarone tab 200 mg ค

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั supraventricular, ventricular และ atrial arrhythmias
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Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั symptomatic bradycardia และกำรตรวจพเิศษทำงหวัใจ

Adenosine Adenocor sterile sol 6 mg/ 2mll ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั supraventricular arrhythmias และกำรตรวจพเิศษทำงหวัใจ

2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs

Atenolol Prenolol tab 25 mg ก

100 mg ก

Bisoprolol Novacor tab 5 mg NED

Concor tab 2.5 mg NED

Carvedilol  Caraten tab 6.25 mg ค

เง ือ่นไข tab 25 mg ค

ใชส้  ำหรบั systolic heart failure

Metoprolol Denex tab 100 mg ก

Propranolol hydrochloridetab 10 mg ก

tab 40 mg ก

Labetarol Avexa sterile sol 25 mg/ 5ml ค

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั hypertensive emergencies ในหญงิต ัง้ครรภ ์ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถใช ้hydralazine hydrochloride ได ้

2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system & some other antihypertensive drugs

    2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

Hydralazine hydrochlorideApressoline tab 25 mg ก

Hydralazine hydrochlorideNepresol sterile sol 25 mg ก

เง ือ่นไข

ชนิดฉีดใชส้  ำหรบั hypertensive emergencies¹ ในหญงิต ัง้ครรภ์
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¹ hypertensive emergencies หมำยถงึภำวะทีม่ ีtarget organ damage (TOD) เช่น hypertensive encephalopathy,

acute pulmonary edema, eclampsia เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมคีวำมดนั diastolic ตัง้แต่ 120-130 mmHg

Minoxidil tab 5 mg NED

    2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

Methyldopa Aldomet tab 250 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบัรกัษำควำมดนัเลอืดสูงในหญงิต ัง้ครรภ์

    2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

Doxazosin mesylateCardura XL tab 4 mg NED

tab 2 mg ค

Prazosin Minima tab 1 mg ข

    2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors

Enalapril maleate tab 5 mg ก

tab 20 mg ก

Captopril tab 25 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั hypertensive urgency²

หมำยเหตุ

กรณทีส่ถำนพยำบำลไม่มยีำฉีดหรือไม่สำมำรถใชย้ำฉีดในกำรรกัษำ hypertensive emergencies

อำจพจิำรณำใช ้captopril เป็นทำงเลอืกในกำรรกัษำ

2 hypertensive urgency หมำยถงึ ภำวะทีม่คีวำมดนัเลอืดสูงรุนแรง (severe elevated blood pressure) ทีไ่ม่มภีำวะ

target organ  damage (TOD) โดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมคีวำมดนั diastolic ตัง้แต่ 120-130 mmHg

    2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

Azilsartan Edabi tab 40 mg NED

Losartan K tab 50 mg ข
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tab 100 mg ข

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ชย้ำในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไม่ได ้

Telmisartan Micardis tab 40 mg NED เฉพำะรำย

Valsartan Diovan tab 320 mg NED

2.6 Nitrates , calcium-channel blockers and other vasodilators

    2.6.1 Nitrates

Glyceryl trinitrate (Nitroglycerin)Nitroject sterile sol 50 mg/10ml ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั hypertensive emergencies ในกรณีทีม่ ีcoronary ischemia

Isosorbide dinitrateIsordil sublingual tab                    5 mgก

tab 10 mg ก

Isosorbide-5-mononitrateMonolin cap 20 mg ก

    2.6.2 Calcium-channel blockers 

ยากลุ่มน้ีชนิดที่เป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release)

ไม่แนะน าใหใ้ชร้กัษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive

urgency และ angina pectoris เน่ืองจากมียาอ่ืนที่ปลอดภยักว่า

Amlodipine besilateAmlopine tab 5 mg ก

Diltiazem hydrochlorideDiltiazem tab 30 mg ข

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั ischemic heart disease (IHD) ไม่แนะน ำใหใ้ชใ้นกำรรกัษำ essential hypertension

Diltiazem hydrochlorideCardil SR SR tab 120 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั ischemic heart disease (IHD)

Diltiazem hydrochlorideHerbessor sterile sol 10mg NED เฉพำะรำย

Manidipine hydrochloride Madiplot tab 20 mg ข
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เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบัเป็นทำงเลอืกในกำรรกัษำผูป่้วยทีท่นต่อผลขำ้งเคียงของยำ Amlodipine ไม่ได ้

Nicardipine hydrochlorideCardepine sterile sol 2 mg/2ml ค

 Cardepine sterile sol 10 mg/10ml ค

เง ือ่นไข

1.ใชก้บัผูป่้วยhypertensive emergencies ทีไ่ม่มภีำวะแทรกซอ้นทำงหวัใจ

2.ใชเ้ป็นยำแทน(alternative drug)ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถใชย้ำ sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate(nitroglycerine)ได ้

Nifedipine retard tab 20 mg ง

Nimodipine Nimotop tab 30 mg ง

เง ือ่นไข

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นประสำทวทิยำและประสำทศลัยศำสตรส์ ำหรบัป้องกนัพยำธิ

สภำพของระบบประสำททีอ่ำจด ำเนินต่อไปจำกำรหดตวัของหลอดเลอืด ภำยหลงักำรเกดิ 

 subarachnoid hemorrhage

Verapamil hydrochlorideVerapin tab 40 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั ischemic heart disease (IHD)

    2.6.3 Other vasodilators and cerebral activators

Beraprost sodiumDonor tab 20 mcg NED

TrimetazidineVastarael MRtab 35 mg NED

Sildenafil citrateRevatio tab 20 mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบัผูป่้วยภำวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ทีเ่กดิจำกโรคหวัใจแต่ก ำเนิด

(CHD) ชนิด systemic-to-pulmonary shunt หรือโรค idiopathic pulmonary arterial

hypertension (IPAH) หรอ ืPAH associated with connective tissue disease (CNTD) และ

2. อยู่ใน WHO functional classification of PAH ≥ II และ

3. ไดร้บักำรตรวจวนิจฉิยัตำมข ัน้ตอนวธิีทีป่รำกฏในแนวทำงเวชปฏบิตั ิ
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4. แนะน ำใหห้ยุดยำเมือ่ผลกำรประเมนิทกุ 3 เดอืนมอีำกำรทรุดลงอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำงนอ้ย 2

รอบกำรประเมนิเกณฑอ์ำกำรทรุดลงหมำยถงึกำรตรวจพบอย่ำงนอ้ย 2 ขอ้ต่อไปน้ีคือ

4.1 ตรวจร่ำงกำยมอีำกำรแสดงของ progressive right heart failure

4.2 WHO functional classification เพิม่ขึ้นกว่ำเดมิ

4.3 6MWT ลดลงกว่ำเดมิ 25%

4.4 Echocardiography พบลกัษณะทืบ่่งชี้ว่ำอำกำรทรุดลงเช่น right atrium และ right ventricle

โตขึ้นกว่ำเดมิ, right ventricular systolic pressure (RVSP) สงูขึ้นกว่ำเดมิ, RV dysfunction,

TAPSE < 1.5 cm, RAP > 15 mmHg, CI ≤ 2 L/min/m2, pericardial effusion

2.7 Sympathomimetics

    2.7.1 Inotropic sympathomimetics

Dobutamine hydrochloridesterile sol 250 mg/20ml ข

Dopamine  hydrochloridesterile sol 200 mg/10ml ก

    2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

Ephedrine hydrochloridesterile sol 30 mg/ml ค

วตัถอุอกฤทธิ์ต่อจติประสำทประเภท 2

Norepinephrine bitartrateLevophed sterile sol 4 ml ก

    2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

Adrenaline Epinephrinesterile sol 1 mg/ml ก

2.8 Anticoagulants

Dabigatran Pradaxa tab 110 mg NED

Fondaparinux sodiumArixtra sterile sol 2.5mg / 0.5ml ง

Enoxaparin sodiumClexane sterile sol4000 iu/0.4 ml ง

sterile sol6000 iu/0.6 ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบั deep vein thrombosis และ pulmonary embolism
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2. ใชส้  ำหรบั venous stroke และ cardioembolic stroke

3. ใชก้บัผูป่้วย acute coronary syndrome (ACS) ทีต่อ้ง

รบักำรรกัษำดว้ยวธิี Percutaneous Coronary  Intervention

หมำยเหตุ

ในกรณีที ่ACS ทีม่แีผนกำรรกัษำแบบ conservative ใหใ้ช ้fondaparinux แทน

Heparin sodium sterile sol 25,000 iu/5ml ค

Warfarin sodiumCoumadin tab 2 mg ค

Coumadin tab 3 mg ค

Coumadin tab 5 mg ค

2.9 Antiplatelet drugs

Aspirin tab 81 mg (grI) ก

tab 325 mg (grV) ก

Ticlopidine hydrochlorideViladil tab 250 mg ง

เงือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยทีไ่ม่สามารถใช ้clopidogrel ไดย้กเวน้กรณี atrial fibrillation

คาเตือนและขอ้ควรระวงั

อาจทาใหเ้กดิ neutropenia การส ัง่ใชจ้งึตอ้งตดิตามระดบัเมด็เลอืดขาวทกุ 2 สปัดาหต์ดิต่อกนัใน 3 เดอืน

แรก จากนัน้ควรตดิตามเป็นระยะร่วมกบัการตรวจการทางานของตบั

Clopidogrel  Plavix  tab 75 mg ง

Clopidogrel GPO tab 75 mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ช ้aspirin ไม่ได ้

 เฉพาะกรณีทีใ่ชป้้องกนัโรคเกี่ยวกบัหลอดเลอืดหวัใจหรือสมองแบบทตุยิภูม(ิsecondary prevention)

2. ใหร่้วมกบั aspirin หลงัการใส่ขดลวดค า้ยนัผนงัหลอดเลอืด (stent) เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี

3. ใชใ้นกรณีผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจทีไ่ดร้บั aspirin แลว้ยงัเกดิ acute coronary syndrome หรือ

 recurrent thrombotic events
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4. ในกรณ่ีทีไ่ดร้บัการวนิจฉิยัอย่างชดัเจนแลว้ว่าเป็น non-ST elevated acute coronary

syndrome ใหใ้ช ้clopidogrel ร่วมกบั aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี

หมายเหตุ

ระมดัระวงัการใชย้า clopidogrel ร่วมกบั aspirinเน่ืองจากเพิม่ความเสี่ยงในการเกดิอาการเลอืดออกไดม้ากกว่าการใช ้

 aspirin หรือ clopidogrel เพยีงชนิดเดยีว

Cilostazol Pletaal tab 50 mg NED

Pletaal SR tab 100 mg NED

Triflusal Grendis tab 300 mg NED

2.10 Fibrinolytic drugs

StreptokinaseStreptase sterile pwdr1,500,000 iu ก

Alteplase Actilyse sterile sol 50mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้ำหรบั acute arterial ischemic stroke โดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นประสำทวทิยำ หรือ ประสำทศลัยแพทย์

หรือ แพทยเ์วชศำสตรฉุ์กเฉิน สำหรบัอำยุรแพทยท์ ัว่ไปและแพทยท์ ัว่ไปสำมำรถส ัง่ไดใ้นโรงพยำบำลทีม่ ีstroke

unit ทีไ่ดร้บักำรรบัรองโดยสถำบนัรบัรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องคก์ำรมหำชน) หรือ สถำบนัประสำทวทิยำ

กรมกำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข และ ไดร้บักำรฝึกอบรม หรืออยู่ภำยใตเ้ครือข่ำยในกำรดูแลผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมองเท่ำนัน้

2. ใชส้ำหรบั massive pulmonary embolism ในผูป่้วยทีม่คีวำมเสี่ยงต่อกำรเกดิ massive bleeding และมี

hemodynamic instability

3. ใชใ้นกรณีทีม่ ีacute vascular access thrombosis (หมำยถงึ A-V fistula หรือ A-V graft สำหรบัทำ

hemodialysis)

2.11 Haemostatics

Factor VIII dried sterile preparation for IV    500 Uจ(2)

เง ือ่นไข 250 U จ(2)

ใชส้  าหรบัผูป่้วยกลุ่มโรคเลอืดออกงา่ยฮโีมฟีเลยี โดยมแีนวทางก ากบัการใชย้า

เป็นไปตามรายละเอยีดทีส่  านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิส านกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน และกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัประกาศก าหนด
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Factor IX dried sterile preparation for I V     500 Uจ(2)

เง ือ่นไข

เช่นเดยีวกบั Factor VIII concentrate, dried

Tranexamic acidTransamin cap 250 mg ค

เง ือ่นไข

1. ใชใ้นทำงทนัตกรรมเฉพำะกรณีหำ้มเลอืดดว้ยวธิีปกตแิลว้ไม่ไดผ้ล

2. ใชก่้อนท ำหตัถกำรในช่องปำกในผูป่้วยทีม่แีนวโนม้เลอืดออกแลว้หยุดยำก

3.  ใชส้  ำหรบัภำวะระดูมำกผดิปกต ิ(menorrhagia)

Tranexamic acidTransamin sterile sol 250 mg/5ml ก

หมำยเหตุ

กำรใช ้tranexamic acid ไม่สำมำรถทดแทนกำรรกัษำทีจ่  ำเป็นอื่นๆไดเ้ช่น กำรใหเ้ลอืด เป็นตน้

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั

ใชก้บัผูป่้วยทีป่ระสบอบุตัเิหตแุละมภีำวะเลอืดออกรุนแรง กำรใหย้ำภำยใน 3 ชัว่โมง

มปีระสทิธิผลในกำรลดอตัรำกำรเสยีชีวติ แต่กำรใหย้ำหลงัจำก 3ชัว่โมงอำจเพิม่อตัรำกำรเสยีชีวติจำกภำวะเลอืดออก

2.12 Lipid-regulating drugs

CholestyramineQuestran oral pwdr 4 g ข

Gemfibrozil cap 300 mg ก

Nicotinic acid tab 100 mg ก

Simvastatin tab 20 mg ก

1. ใชเ้ป็นยำเสริม (adjunct therapy) ส ำหรบัภำวะไขมนัในเลอืดผดิปกต ิร่วมกบักำรควบคุมอำหำรและกำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

2. กรณีใชป้้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจและหลอดเลอืดสมองเกณฑใ์นกำรเริ่มใชย้ำและเป้ำหมำยในกำรรกัษำ ตอ้งเป็นไปตำมเกณฑด์งัน้ี

2.1 กำรป้องกนัแบบทตุยิภูม ิ(secondary prevention)

2.1.1  ผูป่้วยมปีระวตัเิกดิ cardiovascular event เริ่มใชย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 100 mg/dL โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 100 mg/dL

       กรณีมโีรคหวัใจขำดเลอืดรุนแรงลดใหต้ ำ่กว่ำ 70 mg/dL 

2.1.2  ผูป่้วยมโีรคหลอดเลอืดหวัใจโคโรนำรี (coronary heart disease) เริ่มใชย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 130 mg/dL 

       โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 100 mg/dL

2.2 กำรป้องกนัแบบปฐมภูม ิ(primary prevention)
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2.2.1 ผูป่้วยทีม่คีวำมเสี่ยงเทยีบเท่ำผูเ้ป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจโคโรนำรี (coronary heart disease risk equivalent)

      เริ่มใชย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 130 mg/dL โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 100 mg/dL ผูป่้วยเหลำ่น้ีไดแ้ก่ 

2.2.1.1  ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลำย, abdominal aortic aneurysm หรือ symptomatic carotid artery disease หรือ

2.2.1.2  ผูป่้วยโรคเบำหวำน หรือ 

2.2.1.3  ผูม้คีวำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจใน 10 ปีจำกกำรค ำนวณดว้ย Framingham score

 (general cardiovascular disease: 10-year risk) เกนิกว่ำ 20%

2.2.2. ผูป่้วยอื่นๆ ใหดู้ว่ำมปีจัจยัเสี่ยงต่อไปน้ีกี่ข ้

1)  สูบบหุรี่

2)  ควำมดนัเลอืดสูง (ควำมดนัเลอืด ≥ 140/90 มลิลเิมตรปรอท หรือก ำลงัใชย้ำลดควำมดนัเลอืดอยู่)

3)  HDL cholesterol นอ้ยกว่ำ 40 mg/dL (หำก HDL-C ≥ 60 mg/dL ใหห้กัลบจ ำนวนปจัจยัเสี่ยงออกหน่ีงขอ้)

4)  มปีระวตัคิรอบครวั (เฉพำะพอ่ แม่ พี ่นอ้ง) เป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจ หรือมกีำรเสยีชีวติอย่ำงกะทนัหนั 

    ในญำตผูิช้ำยอำยุ ≤ 55 ปี หรือ ญำตผูิห้ญงิอำยุ ≤  65 ปี

5)  อำยุ  ผูช้ำย ≥ 45 ปี ผูห้ญงิ ≥ 55 

2.2.2.1 กรณีมปีจัจยัเสี่ยง 0-1 ขอ้ เริ่มใชย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 190 mg/dL โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 160 mg/dL 

2.2.2.2 กรณีมปีจัจยัเสี่ยงต ัง้แต่ 2 ขอ้ขึ้นไป ใหป้ระเมนิควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหลอดเลอืดหวัใจใน 10 ปีจำกกำรค ำนวณดว้ย 

        Framingham score 

· ควำมเสี่ยงต ำ่กว่ำ 10 % เริ่มใหย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 160 mg/dL โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 130 mg/dL

· ควำมเสี่ยงระหว่ำง 10-20 %  เริ่มใหย้ำเมือ่ LDL-C ≥ 130 mg/dL โดยมเีป้ำหมำยลดใหต้ ำ่กว่ำ 130 mg/dL

· ควำมเสี่ยงมำกกว่ำ 20% ใชห้ลกัเกณฑต์ำมขอ้ 2.2.1 

ค าเตือนและขอ้ควรระวงั

1. กรณีผูป่้วยรำยใหม่ไม่ควรใหย้ำ simvastatin เกนิวนัละ 40 mg ส ำหรบัผูป่้วยทีเ่คยใชม้ำนำนเกนิ 1 ปี

โดยไม่เกดิผลขำ้งเคียงใหใ้ชย้ำในขนำดเดมิต่อไปได ้

2. หำ้มใชย้ำ simvastatin ร่วมกบั gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือ ยำในกลุ่ม strong

CYP3A4 inhibitors เช่น itraconazole, ketoconazole, erythromycin, clarithromycin, telithromycin,

 HIV protease inhibitors เป็นตน้ หำกหลกีเลีย่งไม่ไดใ้หห้ยุดยำ simvastatin ระหว่ำงใชย้ำดงักลำ่ว

3. หลกีเลีย่งกำรใชย้ำ simvastatin

3.1 ในขนำดเกนิวนัละ 20 mg เมือ่ใชร่้วมกบัยำ amlodipine หรือ amiodarone

3.2 ในขนำดเกนิวนัละ 10 mg เมือ่ใชร่้วมกบัยำ diltiazem หรือ verapamil 
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Ezetimibe Ezetrol tab 10 mg NED

Fenofibrate Adfen cap 200 mg ค

Atorvastatin calcium Xarator tab 40 mg ง

เงือ่นไข

1. ใชก้บัผูป่้วยทีใ่ชย้ำ simvastatin ในขนำด 40 mg ตดิต่อกนั 6 เดอืน แลว้ยงัไม่สำมำรถควบคม ุระดบัLDL-C

ไดถ้งึค่ำเป้ำหมำย (ดูเงือ่นไข simvastatin) หรือ

2. ใชก้บัผูป่้วยทีไ่ม่สำมำรถใช ้simvastatin ไดก้ลำ่วคือมผีลขำ้งเคียง ไดแ้ก่ มค่ีำ alanine

aminotransferase (ALT) เพิม่ขึ้น 3 เท่ำของค่ำสงูสดุของค่ำปกต ิ(upper limit of normal) 

 หรือค่ำ Creatine phosphokinase (CPK) เพิม่ขึ้นมำกกว่ำ 5เท่ำของค่ำสูงสุด ของค่ำปกติ

ค าเตือนและขอ้ควรระวงั

1. หลกีเลีย่งกำรใชย้ำ atorvastatin ร่วมกบั cyclosporine, HIV protease inhibitor (tipranavir +

ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)

2. หลกีเลีย่งกำรใชย้ำ atorvastatin

 2.1 ในขนำดเกนิวนัละ 40 mg เมือ่ใชร่้วมกบัยำ nefinavir

 2.2 ในขนำดเกนิวนัละ 20 mg เมือ่ใชร่้วมกบัยำ clarithromycin, itraconazole, HIV protease

inhibitor (saquinavir + ritonavir, darunavir + ritonavir, fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir)

3. ระมดัระวงักำรใชย้ำ atorvastatin ร่วมกบัยำ lopinavir + ritonavir โดยใหใ้ชย้ำ atorvastatinในขนำดต ำ่สุดเท่ำทีจ่  ำเป็น

Atorvastatin calcium tab 20 mg NED

Pitavastatin Pitalip tab 2 mg NED

3. Respiratory system

3.1 Bronchodilators

    3.1.1 Adrenoceptor agonists

Salbutamol sulfateVentolin MDI0.1 mg/puff (200puff) ก

Asmasal resp sol 0.5 % in 20 ml ก

Ventolin syr 2 mg/5ml in 60 ml ก

Ventolin tab 2 mg ก

Terbutaline sulfateBricanyl sterile sol 0.5 mg/ml ก
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Bricanyl tab 2.5 mg ก

    3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromideBerodual MDI    (0.02+0.05) mg/puff (200puff) ก

Inhalex forteresp sol(0.5+1.25) mg/4ml ก

Inhalex resp sol(0.25+0.5) mg/ml in 20 ml ก

Tiotropium Bromide monohydrate  Spiriva MDI 18 mcg/capsule NED

Spiriva respimatMDI 2.5 mcg/puff NED

    3.1.3 Theophylline

Aminophylline tab 100 mg ก

sterile sol 250 mg/10ml ก

TheophyllineNeuline SR SR tab 200 mg ก

Doxyfylline Puroxan tab 400 mg NED

3.2 Corticosteroids

Budesonide Aeronide MDI200 mcg/puff (200puff) ก

Pulmicort nebule  1 mg/2ml) ก

Giona Inhal pwdr200 mcg/puff (200puff) ก

Salmeterol xinafoate + Fluticasone propionate  Seretide Accuhaler(50+250) mcg/dose 60 doses ค

Seretide Evohaler(25+50) mcg/dose 120 doses ค

Seretide Evohaler(25+250) mcg/dose 120 doses ค

Formoterol + Budesonide  Symbicort Turbuhaler(4.5+160)mcg/dose 120 doses ค

หมำยเหตุ

1. ใชส้ำหรบัควบคุมอำกำรเท่ำนัน้

2. กำรใช ้long acting beta2-agonist (LABA) เช่น formoterol และ salmeterol เป็นยำเดีย่ว เพิม่ควำมเสี่ยง

ของโรคหดืกำเริบรุนแรงและกำรเสยีชีวติจำกโรคหดื

3.3 Leukotriene receptor antagonists
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MontelukastMontex tab 10 mg ค

Singulair Oral granules 4 mg ค

เงือ่นไข

ใชย้าชนิด oral granules กบัเด็กอายุต ัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 5 ปี

ค าเตือนและขอ้ควรระวงั

ควรตดิตำมอำกำรไม่พงึประสงคท์ำง neuropsychiatric จำกกำรใชย้ำอย่ำงต่อเน่ือง

3.4 Antihistamines

Cetirizine Zyrtec syr 5 mg/5ml in 60 ml ก

Zyrtec tab 10 mg ก

Chlorpheniramine maleatePiriton sterile sol 10 mg/ml ก

syr 2 mg/5ml in 60 ml ก

tab 4 mg ก

Hydroxyzine hydrochloride Atarax tab 10 mg ก

Loratadine Clarityne tab 10 mg ก

DesloratadineArius syr 0.5mg/ml in 60 ml NED

FexofenadineTelfast tab 180 mg NED

LevocetirizineXyzal tab 5 mg NED

3.5 Pulmonary surfactants

Beractant(ยำเฉพำะรำย)Survanta sterile intratracheal susp4ml ง

เง ือ่นไข

1. ใหเ้ลอืกหน่ึงรำยกำรทีจ่ดัซื้อไดถู้กกว่ำระหว่ำง Poractant alfa กบั Beractant

2. ใชโ้ดยผูเ้ชี่ยวชำญกมุำรแพทย์

3.6 Cough preparations

    3.6.1 Cough suppressants

Brown MixtureM.Tussis mixt 240,480 ml ก
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Codeine phosphate tab 15 mg ค

Dextromethorphan HBr tab 15 mg ก

    3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

Ammonium carbonate and senega mixturemixt 240,480 ml ก

Glyceryl guaiacolate + Ammon ClSiltussin  syr (50+50) mg/5ml in 60 ml ก

Acetylcysteine pwdr 200 mg NED

cabocysteine  syr 250mg/5ml NED

3.7 Systemic nasal decongestants

Pseudoephedrine HCl tab 60 mg ก

syr 30 mg/5ml in60ml ก

3.8 Other respiratory prepparations

Aromatic Ammonia Spiritspirit hosp ก

4. Central nervous system

4.1 Hypnotics and anxiolytics

Alprazolam Xanax tab 0.25 mg NED

Chloral hydrate syr 250 mg/5ml ก

Diazepam sterile sol 10 mg/2ml ก

tab 2 mg ก

tab 5 mg ก

Dipotassium clorazepateTrancon cap 5 mg ข

Lorazepam Ativan tab 0.5 mg ก

2 mg ก

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders
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    4.2.1 Antipsychotic drugs

Aripiprazole Apalife tab 10 mg NED

Chlordiazepoxide tab 25 mg ก

Chlorpromazine hydrochlorideLargactil sterile sol 50 mg/2ml ก

tab 50 mg ก

tab 100 mg ก

tab 200 mg ก

Clozapine tab 25 mg ค

tab 100 mg ค

Fluphenazine decanoateDeca sterile sol 50 mg/2ml ก

Haloperidol sterile sol 5 mg/ml ก

sterile sol 50 mg/ml ก

tab 0.5 mg ก

tab 2 mg ก

tab 5 mg ก

syr 1mg/ml-15ml ก

Perphenazine tab 8 mg ก

tab 16 mg ก

Quetiapine fumarateNeutapin tab 25 mg NED

Risperidone tab 1 mg ค

tab 2 mg ค

syr 1mg/ml-30ml ค

Thioridazine hydrochlorideMelleril tab 10 mg ค

Melleril tab 50 mg ค

TrifluoperazineTriplex tab 10 mg ก

    4.2.2 Antimanic drugs

Lithium carbonate cap 300 mg ก
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Sodium valproateDepakine ChronoCR tab            500 mg ข

Depakine oral sol200 mg/ml in 60 ml ก

4.3 Antidepressant drugs

Amitriptyline hydrochloridetab 10 mg ก

tab 50 mg ก

Fluoxetine hydrochloridecap 20 mg ก

Flupentixol+MelitracenAnxiset tab 0.5mg+10mg NED

Flupentixol Decanoate(เฉพำะรำย)inj. 40 mg NED

Imipramine tab 25 mg ก

Mianserin hydrochloride(เฉพำะรำย)tab 10 mg ข

Nortriptyline tab 10 mg ก

tab 25 mg ก

Sertraline tab 50 mg ค

Trazodone tab 50 mg ค

tab 100 mg ต

Mirtazapine(เฉพำะรำย)Remeron Solu tab 30 mg NED

Venlafaxine(เฉพำะรำย)Efexor tab 37.5 mg NED

4.4 Central nervous system stimulants

Methylphenidate(เฉพำะรำย)Rubifen tab 10 mg ค

Concerta tab 18 mg NED

Concerta tab 36 mg NED

4.5 Drugs used in nausea and vertigo

    4.5.1 Drugs used in nausea and vomitting

Domperidone susp 5 mg/5ml in 30 ml ก

tab 10 mg ก

Metoclopramide hydrochloridePlasil sterile sol 10 mg/2ml ก

Plasil tab 10 mg ก
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Ondansetron HCl dihydrateOncia sterile sol 4 mg/2ml ข

Oncia tab 8 mg ข

Olanzapine tab 10 mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้ำหรบัป้องกนัหรือรกัษำกำรคลืน่ไสอ้ำเจยีนจำกกำรไดร้บัยำเคมบีำบดัทีก่ระตุน้ใหอ้ำเจยีนสูง (highly

emetogenic)

2. ใชส้ำหรบัป้องกนัหรือรกัษำกำรคลืน่ไสอ้ำเจยีนจำกกำรไดร้บัยำเคมบีำบดั กรณี resistance หรือ intractable

    4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

Betahistine mesylateMerislon tab 12 mg ข

DimenhydrinateDramamine sterile sol 50 mg/ml ก

Dramamine tab 50 mg ก

Nicergoline Sermion tab 30 mg NED

4.6 Analgesics and antipyretics

Aspirin Aspent tab 325 mg ก

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั  

หำ้มใชใ้นเด็กและวยัรุ่นอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ส ำหรบัลดไข ้แกป้วด เพรำะเสี่ยงต่อกำรเกดิ Reye's syndrome

Ibuprofen susp100 mg/5ml in 60 ml ก

tab 200 mg ก

tab 400 mg ก

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั  

1. ไม่ควรใช ้ibuprofen ระยะยำวในผูป่้วยทีใ่ช ้low dose aspirin เน่ืองจำกอำจมผีลต่อตำ้นประสทิธิภำพในกำร 

ป้องกนัโรคหวัใจของยำแอสไพริน

2. ใชใ้นเด็กทีม่อีำยุ 3 เดอืนขึ้นไปเท่ำนัน้ 

3.  ระมดัระวงักำรใชใ้นผูป่้วยทีม่เีกลด็เลอืดต่ ำ เช่น ไขเ้ลอืดออก 
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Paracetamol infant drop100 mg/ml in 15 ml ก

syr120 mg/5ml in 60 ml ก

tab 325 mg ก

tab 500 mg ก

rectal suppo 125 mg NED

4.7 Analgesics

    4.7.1 Opioid analgesics

Codeine phosphate tab 15 mg ค

Fentanyl  citrate sterile sol 0.1 mg/2ml ค

Fentanyl  citrate TTS transdermal 25 mcg /hr ค

Morphine sulfate sterile sol 10 mg/ml ค

syr 2 mg/ml in 60 ml ค

MST tab 10 mg ค

MST tab 30 mg ค

Pethidine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml ค

Tramadol hydrochloride cap 50 mg ค

Tramol sterile sol 50 mg/ml ค

Amitriptyline hydrochloridetab 10 mg ก

50 mg ก

Carbamazepine tab 200 mg ก

Gabapentin Vultin cap 100 mg ง

cap 300 mg ง

เง ือ่นไข 

ใชบ้รรเทำอำกำรปวดซึง่เกดิจำกควำมผดิปกตขิองเสน้ประสำทเท่ำนัน้

    4.7.2  Drugs for neuropathic pain 
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หมำยเหตุ

ไม่มหีลกัฐำนว่ำมปีระสทิธิผลในกำรบรรเทำอำกำรปวดทีเ่กดิจำกควำมผดิปกตขิองกลำ้มเน้ือ เน้ือเยื่อพงัผดื   

กระดูกและขอ้ 

Nortriptyline hydrochloride tab 10 mg ก

 25 mg ก

    4.7.3 Antimigraine drugs

     4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack

Aspirin Aspent tab 325 mg ก

Ergotarmine tartrate + CaffeineCafergot tab (1+100) mg ค

Ibuprofen susp100 mg/5ml in 60 ml ก

 tab 200 mg ก

 tab 400 mg ก

Paracetamol tab 500 mg ก

     4.7.3.2Drugs used in the prophylaxis of migraine

Amitriptyline hydrochloridetab 10 mg ก

Cyproheptadine tab 4 mg ข

Flunarizine Sibelium cap 5 mg NED

Propranolol hydrochloridetab 10 mg ก

tab 40 mg ก

Topiramate Topamax tab 50 mg ง

เง ือ่นไข

1. หำ้มใชเ้ป็นยำตวัแรกในกำรป้องกนัไมเกรน

2. ใชใ้นกรณีใชย้ำอื่นแลว้ไม่ไดผ้ล

4.8 Antiepileptics
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    4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy

Carbamazepine tab 200 mg ก

Zeptol CR CR tab 200 mg ข

Clonazepam Prenapril tab 0.5 mg ข

2mg ข

Lamotrigine Neumogine tab 100 mg ง

เง ือ่นไข

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นระบบประสำทกบัผูป่้วยทีใ่ชย้ำอื่นไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล

LevetiracetamKeppra Film-coated tab 500 mg ง

Keppra inj. 500 mg NED

เง ือ่นไข 

1. ใชก้บัผูป่้วยทีม่กีำรท ำงำนของตบับกพร่อง 

2. ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นระบบประสำทกบัผูป่้วยทีใ่ชย้ำอื่นไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล 

Phenobarbital syr 20 mg/5ml in 60 ml ก

tab 30 mg ก

tab 60 mg ก

Phenytoin Dilantin cap 100 mg ก

Dilantin Infatabchewable tab 50 mg ก

susp125 mg/5ml in240 ml NED

Sodium valproateDepakine ChronoCR tab            500 mg ข

Depakine oral sol200 mg/ml in 60 ml ก

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั  

ไม่แนะน ำใหใ้ชส้  ำหรบั post-traumatic seizure 

Topiramate Topamax tab 50 mg ง

เง ือ่นไข

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นระบบประสำทกบัผูป่้วยทีใ่ชย้ำอื่นไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล
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    4.8.2 Drugs used in status epilepticus

Diazepam sterile sol 10 mg/2ml ก

Midazolam Dormicum sterile sol 5 mg/ml ง

เง ือ่นไข Dormicum sterile sol 15 mg/ 3 ml ง

ใชส้  ำหรบั refractory status epilepticus

PhenobarbitalGardenal Sodiumsterile sol     200 mg/ml ก

Phenytoin sodiumDilantin sterile sol 250 mg/5ml ก

Sodium valproate (Valproic acid)Depakine sterile pwdr 400 mg ค

LevetiracetamKeppra inj. 500 mg ง

เง ือ่นไข 

1. ไม่ใชเ้ป็นยำตวัแรกในกำรรกัษำภำวะชกัต่อเน่ือง ยกเวน้มปีระวตัแิพย้ำหรือไม่ตอบสนองต่อยำในกลุ่ม

first generation คือ diazepam, lorazepam, phenytoin sodium, phenobarbital sodium 

และ sodium valproate

2. ส ัง่ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นประสำทวทิยำเท่ำนัน้ 

4.9 Drugs used in movement disoders

Botulinum toxin type ABotox sterile pwdr 100 U      จ(2)

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบัโรคคอบดิ (cervical dystonia) ชนิดไม่ทรำบสำเหต ุ(idiopathic)

2. ใชส้  ำหรบัโรคใบหนำ้กระตกุ ครึ่งซกี (hemifacial spasm) ชนิดไม่ทรำบสำเหตุ(ุidiopathic)

3.  ใชส้  ำหรบัโรค spasmodic  dysphonia

Entacapone Comtan tab 200 mg ง

Levodopa + Carbidopa Sinemet tab (250+25) mg ก

Levodopa + benserazide Volpar tab (200+50) mg ก

Madopar HBScap (100+25) mg ก

Piribedil Trivastal retard 50 SR tab 50 mg NED

Pramipexole Sifrol CR tab 0.375 mg NED
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Ropinirole Requip  SR tab 2 mg ง

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคพำรก์นิสนั  ทีม่เีง ือ่นไขครบทกุขอ้ดงัน้ี 

1. ไดร้บัยำ levodopa ในขนำด 400 มลิลกิรมัต่อวนั แต่ตอบสนองต่อยำไม่สม่ ำเสมอ โดยม ีtotal disabling 

off time มำกกว่ำ 3 ชัว่โมงต่อวนั 

2. ไดร้บัยำ bromocriptine ในขนำด 10 มลิลกิรมัต่อวนั เป็นระยะเวลำ 6 เดอืนแลว้ไม่ไดผ้ล โดยม ีtotal 

disabling off time มำกกว่ำ 3 ชัว่โมงต่อวนั หรือเกดิอำกำรไม่พงึประสงคจ์ำกกำรใชย้ำ bromocriptine

Selegiline hydrochlorideJumex tab 5 mg NED

Trihexyphenidyl hydrochlorideArtane tab 2 mg ก

Artane tab 5 mg ก

4.10 Drugs used in substance dependence

   4.10.1 Drugs used in alcohol dependence

   4.10.2 Drugs used in smoking cessation

Nortriptylline tab 10 mg ก

tab 25 mg ก

    4.10.3 Drugs used in opioid dependence

4.11Neurodegenerative disease drugs

Donepezil Aricept tab 10 mg NED

RivastigmineExelon patch 5 cm
3

NED

Exelon patch 10 cm
3

NED

Galantamine(เฉพำะรำย)Reminyl cap 8 mg NED

Memantine(เฉพำะรำย)Ebixa tab 10 mg NED

4.12 Neurotonics&Nootropics

Protien free hydrolysateCerebrolysinsterile sol 10 mg NED

Piracetam Nootropril 800 mg NED

Vinpocetin Cavinton 5 mg NED
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Citicoline Somazina sterilesol 1000mg NED

Somazina Drop 100mg/ ml 30ml NED

5. Infections

5.1 Antibacterial drugs

    5.1.1 Penicillins

Amoxicillin trihydrate cap 250 mg ก

cap 500 mg ก

dry syr125 mg/5ml in 60 ml ก

dry syr250 mg/5ml in 60 ml ก

Amoxicillin sodium + Potassium clavulanate Augmentin sterile pwdr(2,000+200) mg ค

Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate Curam dry syr (400+57) mg ค

Curam tab 375 mg = (250+125)mg ค

Curam tab 1 g = (875+125) mg ค

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อทีส่งสยัว่ำอำจจะเกดิจำกเชื้อ H. influenzae และ/หรือ M. catarrhalis ทีด่ื้อต่อ 

ampicillin

2. ใชร้กัษำโรคตดิเชื้อผสมระหว่ำงแบคทเีรียชนิด aerobes และ anaerobes 

Ampicillin sodium sterile pwdr 500 mg ก

Ampicillin sodium sterile pwdr 1 g ก

Ampicillin sodium + Sulbactam sodium sterile pwdr 3 g ค

Benzathine benzylpenicillin PenadurLA sterile pwdr 1.2 MU ก

Cloxacillin sodium sterile pwdr 1 g ก

Dicloxacillin sodium cap 250 mg ก

dry syr62.5 mg/5ml in 60 ml ก

Penicillin G sodium Penicillin G sterile pwdr 5,000,000 u ก

Penicillin V tab 400,000 u (250 mg) ก

Piperacillin sodium+Tazobactam sodiumAstaz P sterile pwdr4 g + 500 mg ง
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เง ือ่นไข 

1. ใชใ้นกรณีทีใ่ชย้ำกลุ่ม third generation cephalosporins ไม่ได ้โดยใหพ้จิำรณำเลอืกใชก่้อนยำกลุ่ม

carbapenems ท ัง้ใน empiric และ specific therapy ส ำหรบั nosocomial infection เช่น pneumonia, 

complicated skin and soft tissue infection, intra-abdominal infection และ febrile neutropenia 

2. ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ 

     5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams

Cefalexin (Cephalexin) monohydrateIbilex cap 500 mg ก

syr 250mg/5ml ก

หมำยเหตุ

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อแบคทเีรียกรมับวกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง S. aureus  

ในผูป่้วยทีแ่พ ้penicillin แบบไม่รุนแรง และกำรตดิเชื้อในชุมชนจำก

แบคทเีรียกรมัลบบำงชนิด เช่น E.coli เป็นตน้

Cefazolin sodiumCefazolin sterile pwdr 1 g ก

หมำยเหตุ

ใชป้้องกนักำรตดิเชื้อภำยหลงักำรผ่ำตดั

Cefoperazone sodium + Sulbactam sodiumSulcef sterile pwdr1 g = (500+500) mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั nosocomial infection จำกเชื้อแบคทเีรียกรมัลบ โดยเฉพำะกำรตดิเชื้อ Acinetobacter sp.

Cefotaxime sodiumClaforan sterile pwdr 500 mg ค

sterile pwdr 1 g ค

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อในทำรกแรกเกดิ เพือ่หลกีเลีย่งกำรเกดิ kernicterus จำกกำรใชย้ำ ceftriaxone

2. ใชส้  ำหรบัโรคตดิเชื้อในระบบประสำทส่วนกลำงทีเ่กดิจำกแบคทเีรียกรมัลบ ในเด็กอำยุนอ้ยกว่ำ 1 ปี

3. ใชเ้ป็นยำแทน (alternative drug) ของ ceftriaxone แต่ตอ้งใหย้ำบ่อยกว่ำ ceftriaxone

Cefoxitin sodiumCefoxin sterile pwdr 1 g ง

เง ือ่นไข
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1. ใชเ้ป็นยำแทน (alternative drug) ของยำมำตรฐำนในกำรป้องกนักำรตดิเชื้อจำกกำรผ่ำตดั

ในช่องทอ้งซึง่เป็นไปตำมแนวทำงกำรใชย้ำตำ้นจลุชีพ เพือ่ป้องกนักำรตดิเชื้อจำกกำรผ่ำตดั

2. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ Non-tuberculosis Mycobacterium sp. (atypical mycobacterium) 

ส ำหรบักลุ่ม rapid growers เท่ำนัน้

หมำยเหตุ

ไม่แนะน ำใหใ้ชร้กัษำโรคตดิเชื้ออื่นๆ เพรำะเป็น beta-lactamase inducer

Ceftazidime pentahydratesterile pwdr 1 g ค

เง ือ่นไข

ใชเ้ป็น empiric/specific therapy ส ำหรบักำรตดิเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis

Cefixime Cefspan suspension100 mg/5ml in 30 ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชเ้ป็น switch therapy ในกำรรกัษำโรคตดิเชื้อแบคทเีรียกรมัลบ

2. ใชร้กัษำหนองในแทเ้ฉพำะทีอ่วยัวะเพศและทวำรหนกั เมือ่ไม่สำมำรถใชย้ำ Ceftriaxone ได ้

3. ใชร้กัษำกำรตดิเชื้อในระบบทำงเดนิปสัสำวะ ในกรณีทีใ่ชย้ำกลุ่ม fluoroquinolone แลว้ดื้อยำหรือไม่ไดผ้ล 

Ceftriaxone sodiumCef-3 sterile pwdr 1 g ค 

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบั serious community acquired bacterial infection 

ยกเวน้กำรตดิเชื้อ Pseudomonas aeruginosa

2. ใชส้  ำหรบั gram-negative meningitis ยกเวน้ในเด็กอำยุนอ้ยกว่ำ 1 ปี

3. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP)

4. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อแบคทเีรียกรมัลบบำงกรณีในผูป่้วยทีไ่ตท ำงำนบกพร่อง

ซึง่ไม่สำมำรถใชย้ำกลุ่ม aminoglycosides ได ้

5. ใชส้ ำหรบักำรตดิเชื้อ Neisseria gonorrhoeae 

6. ใชก้บัผูป่้วยซฟิิลสิทีไ่ม่ไดต้ ัง้ครรภ ์ซง่ใึช ้benzathine penicillin หรือ doxycycline ไม่ได ้ 

Cefuroxime axetilFuroxime sterile pwdr 750 mg NED

Cefuroxime axetilZinnat tab 500 mg ข
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หมำยเหตุ

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ H. influenzae ทีด่ื้อต่อ ampicillin 

และ M. catarrhalis

2. ใชก้บัผูป่้วยทีแ่พห้รือไม่สำมำรถใชย้ำ co-amoxiclav ได ้

หรือแพย้ำกลุ่ม penicillins ชนิดไม่รุนแรง

Ertapenem NaInvanz sterile pwdr 1 g ง

เง ือ่นไข

ใชเ้ป็น documented therapy ส ำหรบัเชื้อ Enterobacteriaceae ทีส่รำ้ง 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) หรือเชื้อ Enterobacteriaceae 

ทีด่ื้อต่อยำ cephalosporins รุ่นที ่3 (ceftriazone, cefotaxime, ceftazidime)

และไวต่อยำกลุ่ม carbapenems

Imipenem + Cilastatin sodiumTienam sterile pwdr(500+500) mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบัโรคตดิเชื้อในโรงพยำบำลทีเ่กดิจำกแบคทเีรียรูปแท่งกรมัลบทีด่ื้อยำหลำยชนิด 

(Multiple-Drug- Resistant, MDR) ซึง่ควรมผีลกำรทดสอบควำมไวทำงหอ้งปฏบิตักิำรมำยนืยนั

2. ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ

Meropenem trihydrate sterile pwdr 1 g ง

เง ือ่นไข

เช่นเดยีวกบั Imipenem+Cilastatin sodium

Cefditoren pivoxilMeiact tab 100 mg NED

Cefdinir Omnicef susp125mg/5ml in 30 ml NED

Biapenem(เฉพำะรำย)Omegacin 300 mg NED

    5.1.3 Tetracyclines

Doxycycline hydrochloridecap 100 mg ก

Tetracycline hydrochloride(เฉพำะรำย)cap 250 mg ก

Oxytetracycline sterile sol 500 mg/10ml NED

    5.1.4 Aminoglycosides
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Amikacin sulfateAmikin sterile sol 500 mg/2ml ข

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อแบคทเีรียกรมัลบชนิดทีด่ื้อต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin

หมำยเหตุ

จดัเป็นบญัชี ค เมือ่ใชร้กัษำ multidrug - resistant tuberculosis (MDR-TB)  

Gentamicin sulfate sterile sol 80 mg/2ml ก

    5.1.5 Macrolides

Clarithromycin tab 500 mg ง

ClarithromycinKlacid susp125 mg/5ml in 60 ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อของทำงเดนิหำยใจ ในกรณีทีใ่ชย้ำอื่นไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล

2. ใชใ้นขอ้บ่งใชพ้เิศษส ำหรบัโรคตดิเชื้อ non-tuberculous Mycobacterium sp.

 (atypical mycobacterium)

3. ใชใ้น triple therapy หรือ quardruple therapy ส ำหรบัก ำจดัเชื้อ H. pylori 

หลงัจำกไดร้บักำรตรวจยนืยนัว่ำมเีชื้อแลว้ หรือใชส้  ำหรบั complicated ulcer 

ทีไ่ม่ไดเ้กดิจำกกำรใชย้ำ NSAIDs

Erythromycin estolate susp125 mg/5ml in 60 ml ก

เง ือ่นไข

ใชก้บัเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี

หมำยเหตุ

หำ้มใชก้บัผูป่้วยโรคตบั

Erythromycin stearate tab 250 mg NED

RoxithromycinRulid tab 150 mg ก

AzithromycinZithromax cap 250 mg ง

เง ือ่นไข

1.  ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อทำงเดนิหำยใจส่วนลำ่ง กรณีทีใ่ชย้ำอื่นไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล
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2.  ใชร้กัษำกำรตดิเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM)

3. ยำ azithromycin ขนำด 2 กรมั กนิครัง้เดยีว ส ำหรบัรกัษำผูป่้วย early syphilis 

ทีไ่ม่สำมำรถใช ้ ยำ penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได ้

AzithromycinZithromax sterile pwdr 500 mg ง

(ยำเฉพำะรำย)

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อของทำงเดนิหำยใจส่วนลำ่งทีรุ่นแรงและอำจเกดิจำก 

atypical pathogen เช่น   legionellosis เป็นตน้

2. ใชส้  ำหรบั severe rickettsiosis

    5.1.6 Quinolones

Ciprofloxacin hydrochloridetab 250 mg ง

เง ือ่นไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ เช่น 

ใชต่้อเน่ืองจำกยำฉีด (sequential therapy หรือ switch therapy)

Ciprofloxacin lactate sterile sol200 mg/100ml ง

เง ือ่นไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ เช่น

1. ใชส้  ำหรบัรกัษำกำรตดิเชื้อแบคทเีรียกรมัลบทีไ่ม่สำมำรถใชย้ำกลุ่ม beta-lactam 

และ/หรือยำกลุ่ม aminoglycoside ได ้

2. ใชเ้ป็น empiric therapy ใน 3 วนัแรกของกำรรกัษำร่วมกบัยำกลุ่ม beta-lactam

และ/หรือ aminoglycoside ในกำรรกัษำ severe hospital-acquired pneumonia 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถรบัประทำนยำได ้

LevofloxacinCravit sterile sol750 mg/100ml ง

LevofloxacinCravit sterile sol250 mg/100ml ง

เง ือ่นไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ เช่น ใชร้กัษำแบบผูป่้วยใน 

ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower 
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respiratory tract infection ทีส่งสยั Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) 

 หรือ pathogen ทีท่  ำใหเ้กดิ atypical pneumonia

หมำยเหตุ

จดัเป็นบญัชี ง เมือ่ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น 

 second-line therapy ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs

LevofloxacinCravit tab 500 mg ง

เง ือ่นไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ เช่น 

ใชร้กัษำแบบผูป่้วยนอก ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ 

lower respiratory tract  infection ทีส่งสยั Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) หรือ pathogen

ทีท่  ำใหเ้กดิ atypical pneumonia ทีใ่ช ้macrolide ไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล หรือ ใชต่้อเน่ืองจำกยำฉีด 

(sequential therapy หรือ switch therapy)

หมำยเหตุ

1. ผูป่้วย community-acquired pneumonia (CAP) ทีม่ ีcomorbidities หรือ เคยใชย้ำปฏชิีวนะ

ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่ำนมำ IDSA 2007 (Infectious Diseases Society of America 2007) 

แนะน ำใหใ้ช ้levofloxacin ในขนำด 750 mg วนัละครัง้ อย่ำงนอ้ย 5 วนั หรือในขนำด 500 mg 

วนัละครัง้ อย่ำงนอ้ย 7 วนั

2. จดัเป็นบญัชี ง เมือ่ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น 

second-line therapy ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs

Norfloxacin tab 100 mg ก

tab 400 mg ก

Ofloxacin tab 200 mg ข

เง ือ่นไข

ใชเ้ป็นยำแทน (alternative drug) ในกำรรกัษำโรคตดิเชื้อแบคทเีรียกรมัลบ

หมำยเหตุ

จดัเป็นบญัชี ค เมือ่ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) 

 โดยเป็น second-line therapy ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculosis drugs
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    5.1.7 Some other antibacterials

Clindamycin hydrochloridecap 300 mg ข

Clindamycin phosphateClinott-P sterile sol 600 mg/4ml ข

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อแบคทเีรียชนิด anaerobes, แบคทเีรียกรมับวกชนิดรุนแรงในผูป่้วย

ทีแ่พย้ำกลุ่ม beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือกำรตดิเชื้อ

ผสมระหว่ำงแบคทเีรียกรมับวก และ anaerobe

2. ใชเ้ป็นยำแทน (alternative drug) ในกำรป้องกนัหรือรกัษำ Pneumocystis jirovecii 

pneumonia (PCP) ในผูป่้วยเอดส์

3. ไม่ควรใชร้กัษำโรคตดิเชื้อนอกเหนือไปจำกขอ้ 1และขอ้ 2 เน่ืองจำกควำมเสี่ยงต่อ

กำรเกดิ Antibiotics Associated Colitis (AAC)

หมำยเหตุ

AAC เกดิไดก้บัยำตำ้นจลุชีพทีอ่อกฤทธิ์กวำ้งทกุชนิดแมแ้ต่ amoxicillin

Colistimethate sodium Colistin sterile pwdr 150 mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อกรมัลบทีด่ื้อต่อยำกลุ่ม carbapenems 

Fosfomycin sodiumFosmicin sterile pwdr 4 g ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) 

ทีม่อีำกำรรุนแรงนอ้ยถงึปำนกลำง โดยใชร่้วมกบัยำอื่นเพือ่ป้องกนักำรดื้อยำ

Linezolid(เฉพำะรำย)Zyvox tab 600 mg      จ(2)

sterile sol2 mg/ml-300 ml NED

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบัโรคตดิเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3

Metronidazole sterile sol500 mg/100ml ก
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tab 400 mg ก

Susp 200 mg/5ml ก

Sodium fusidate (Fusidic acid)(เฉพำะรำย)Fucidin tab 250 mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทีม่อีำกำรไม่รุนแรง

ถงึรุนแรงปำนกลำงหรือใช ้switch therapy ต่อจำกยำฉีด โดยใชร่้วมกบัยำอื่นเพือ่ป้องกนักำรดื้อยำ

Vancomycin hydrochloridesterile pwdr 500 mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทีรุ่นแรง 

หรือกำรตดิเชื้อ methicillin-resistant S. epidermidis (MRSE)

Tigecycline Tygacil sterile pwdr 50 mg NED

เง ือ่นไข

ก่อนใชต้อ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกประธำนคณะกรรมกำรควบคุมโรคตดิเชื้อในโรงพยำบำล

    5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim

Sulfamethoxazole+Trimethoprim (Cotrimoxazole)Bactrim sterile sol(400+80) mg/5ml ก

Bactrim susp(200+40) mg/5ml in 60 ml ก

Bactrim tab (400+80) mg ก

    5.1.9 Antituberculous drugs

Amikacin sulfateAmikin sterile sol 500 mg/2ml ค

เง ือ่นไข

ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug

Cycloserine cap 250 mg ค

เง ือ่นไข

ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug
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Ethambutol hydrochlorideEMB tab 500 mg ก

tab 400 mg ก

Ethionamide tab 250 mg ค

เง ือ่นไข

ใชร้กัษำ multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug

Isoniazid (Isonicotinic acid hydrazide)INH tab 100 mg ก

Kanamycin sulfate sterile pwdr 1 g ค

Ofloxacin tab 200 mg ค

Para-aminosalicylic acidPAS EC tab 1 g ค

PyrazinamidePZA tab 500 mg ก

Rifampicin cap 300 mg ก

tab, cap 450 mg ก

Streptomycin sulfate sterile pwdr 1 g ก

Tuberculin Purified Protein Derivativeinj ก

(Tuberculin PPD)

    5.1.10 Antileprotic drugs

Clofazimine(เบกิจากสสจ.) cap 50 mg ก

Dapsone tab 100 mg ก

    5.1.11 Antiseptic and analgesic agents for urinary tract infections

Phenazopyridine hydrochloridePyridium tab 100 mg NED

5.2 Antifungal drugs

Amphotericin BFungizone sterile pwdr 50 mg ค

เง ือ่นไข

ใชส้ำหรบักำรรกัษำ invasive fungal infections

Clotrimazole Candinas troche 10 mg ก
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Fluconazole cap 200 mg ก

เง ือ่นไข

1. ใชส้ำหรบั invasive fungal infection บำงชนิด

2. ใชส้ำหรบั dermatomycoses

Griseofulvin tab 500 mg ก

Itraconazole Sporal cap 100 mg ค

เง ือ่นไข

ใชส้ำหรบัโรคตดิเชื้อ Penicillosis marneffei, cryptococcosis, vaginal candidiasis และ

dermatomycoses

Ketoconazole tab 200 mg ก

Saturated solution of potassium iodide (SSKI)sol (hosp) 10 gm/10ml ก

Voriconazole(เฉพำะรำย)Vefend tab 200 mg      จ(2)

sterile pwdr 200 mg      จ(2)

เง ือ่นไข

1.ใชร้กัษำ invasive aspergillosis 

2.ใชร้กัษำ invasive fungal infection จำกเชื้อ Fusarium spp., Scedosporium spp.

5.3 Antiviral drugs

    5.3.1 Non-antiretrovirals

Acyclovir Cream 5% in 5 g NED

Acyclovir Zovirax sterile pwdr 500 mg ค

เง ือ่นไข

1.ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ varicella - zoster และ  herpes simplex  ในผูป่้วยทีม่ภูีมคุิม้กนับกพร่อง  

2.ใชส้  ำหรบั herpetic encephalitis และ herpes ophthalmitis  

3.ใชก้บัทำรกแรกเกดิทีม่ำรดำป่วยเป็นโรคไขอ้สุีกอใีสในช่วง 5 วนัก่อนคลอด

และในช่วง 2 วนัหลงัคลอด เพือ่ป้องกนัโรคอสุีกอใีสในเด็กแรกเกดิ (neonatal varicella)
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4.ใชใ้นกรณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ

Acyclovir tab 400 mg ก

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ varicella - zoster และ herpes simplex ในผูป่้วยทีม่ภูีมคุิม้กนับกพร่อง

2. ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ herpes zoster ในผูป่้วยทีม่ภูีมคุิม้กนัปกตยิกเวน้อสุีกอใีส (chicken pox) ในเด็ก

3. ใชร้กัษำและควบคุม recurrent herpes simplex infection ทีรุ่นแรงในผูป่้วยทีม่ภูีมคุิม้กนัปกติ

Ganciclovir sodiumCymevene sterile pwdr 500 mg ง

เง ือ่นไข

1.ใชส้  ำหรบักำรตดิเชื้อ cytomegalovirus (CMV)

2.ใชก้รณีพเิศษตำมค ำแนะน ำของแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นโรคตดิเชื้อ

Oseltamivir tab 75 mg จ(1)

45 mg จ(1)

Oseltamivir syr Hospital formular จ(1)

Zanamivir(ยำโครงกำร) Nasalspray  NED

    5.3.2 Antiretrovirals

Abacavir(เฉพาะราย) tab 300 mg ง

Abacavir+Lamivudine(เฉพาะราย)Kivexa tab 600mg+300mg ง

Atazanavir sulfate(เฉพาะราย)Reyataz cap 300 mg จ(1)

Darunavir ethanolate (DRV)(เฉพาะราย)tab 600 mg   จ(2)

Lopinavir + RitonavirKaletra cap (133.3+33.3) mg จ(1)

Efavirenz (EFV)Stocrin cap 200 mg ก

Stocrin tab 600 mg ก

Indinavir sulfateCrixivan cap 400 mg NED

Lamivudine (3TC)Epivir syr 10 mg/ml in 60 ml ก

Lamivir tab 150 mg ก

Lamivudine + Stavudine + Nevirapine GPO-virS30 tab (150+30+200) mg จ(1)
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Lamivudine + ZidovudineZilarvir tab (150+300) mg  จ(1)

Lamivudine + Zidovudine + Nevirapine GPO-virZ250tab (150+250+200) mg จ(1)

Nevirapine mesilate (NVP)Neravir susp 10 mg/ml in 60 ml ก

Ritronavir RTV cap 100 mg  จ(1)

Rilpivirine Edurant tab 25 mg ข

เง ือ่นไข

1. ใชใ้นผูป่้วยทีย่งัไม่เคยไดร้บัยำตำ้นไวรสัมำก่อน และตอ้งม ีCD4 > 350 cells/mm3

2. ใชใ้นผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำตำ้นไวรสัสูตรอื่นมำก่อน มรีะดบั viral load < 50 copies/mL และไม่มี

ประวตักิำรดื้อยำตำ้นไวรสัทกุชนิดมำก่อน สำมำรถเปลีย่น PI หรือ NNRTI ทีอ่ยู่ในสูตรยำที่

รบัประทำนอยู่มำเป็น rilpivirine ได ้

หมำยเหตุ

ใชเ้ป็นยำใน post exposure prophylaxis ร่วมกบั tenofovir/emtricitabine ได ้

Stavudine D4T susp 5 mg/ml in 60 ml จ(1)

Stavudine (D4T)Stavir cap 30 mg จ(1)

Tenofovir tab 300 mg ก

Tenofovir  + EmtricitabineTeno-EM tab (300+200mg) ก

Zidovudine (ZDV)AZT cap 100 mg ก

syr 10 mg/ml in 60 ml ก

5.3.3 Viral hepatitis

Lamivudine (3TC) tab 150 mg ง

เง ือ่นไข 

1.  ใชส้  าหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรื้อรงั (chronic hepatitis B) ทีม่ ีHBeAg positive หรือ negative โดยตอ้งมี

ระดบั Alanine aminotransferase (ALT) สูงกว่าหรือเท่ากบั 1.5 เท่าของค่าปกต ิและม ีHBV DNA มากกว่า

10,000 copies/ml (หรือ 2,000 IU/ml)

2. ในกรณีมรีะดบั Alanine aminotransferase (ALT) นอ้ยกว่า 1.5 เท่าของค่าปกต ิตอ้งมผีล liver histology

ทีแ่สดงว่าเป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรื้อรงัทีม่ ีHAI score มากกว่าหรือเท่ากบั 4 หรือ fibrosis มากกกว่าหรือ

เท่ากบั 2

3.  ใชส้  าหรบั compensated หรือ decompensated cirrhosis ทีต่รวจพบ HBV DNA
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 4.  ใชก้บัผูป่้วย HBsAg positive ทีไ่ดร้บัยาเคมบี าบดัหรือยากดภูมคุิม้กนั

ค าแนะน า 

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครัง้ ห่างกนั 1 เดอืนก่อนเริ่มการรกัษา ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น 

เร่งด่วน (ผูป่้วยทีม่ภีาวะตบัวาย: hepatic decompensation) ใหม้ผีล HIV serology negative ในครัง้แรก

2. ในผูป่้วยทีม่ปีจัจยัเสี่ยงต่อการตดิเชื้อ HIV อย่างต่อเน่ือง ใหต้รวจ anti-HIV อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะน าใหร้กัษาร่วมโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชื้อและแพทยส์าขาโรคระบบ 

ทางเดนิอาหาร

หมายเหตุ

ระดบั ALT ทีผ่ดิปกตติอ้งวนิิจฉยัแยกโรคอื่นๆ ทีท่ าให ้ALT สูงกว่าปกต ิเช่น  fatty liver, drug-induced 

hepatitis, autoimmune hepatitis 

Tenofovir tab 300 mg ง

เง ือ่นไข

ใชส้าหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรื้อรงัเฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี

1. ใชใ้นกรณี rescue ในผูป่้วยทีด่ื้อต่อยาในกลุ่ม nucleoside analog (NRTI) เช่น lamivudine โดยใช ้

tenofovir เป็นการรกัษาเสริม

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

lamivudine, telbivudine, clevudine เป็นเวลา 24 สปัดาห ์โดยทีผู่ป่้วยกนิยาอย่างสม่าเสมอ

คาแนะนา

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครัง้ ห่างกนั 1 เดอืนก่อนเริ่มการรกัษา ยกเวน้ในกรณีทีม่คีวามจาเป็น

เร่งด่วน (ผูป่้วยทีม่ภีาวะตบัวาย: hepatic decompensation) ใหม้ผีล HIV serology negative ในครัง้แรก

2. ในผูป่้วยทีม่ปีจัจยัเสี่ยงต่อการตดิเชื้อ HIV อย่างต่อเน่ือง ใหต้รวจ anti-HIV อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนาใหร้กัษาร่วมโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชื้อและแพทยส์าขาโรคระบบ

ทางเดนิอาหาร

หมายเหตุ

แนะนาใหต้ดิตามระดบั serum creatinine, serum phosphate, uric acid ทกุ 4-6 เดอืน

Peginterferon alfa-2a(เฉพาะราย)Pegasys prefilled syringe180mcg/0.5 ml   จ(2)

เง ือ่นไข

ใชร้กัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซเีรื้อรงั สายพนัธุ ์3
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Ribavirin(แถมมากบั Pegasys)(เฉพาะราย)Copegus tab 200 mg   จ(2)

เง ือ่นไข

1. ใช ้ribavirin ร่วมกบั sofosbuvir และ peginterferon alfa (ชนิด 2a หรือ 2b) ในการรกัษาโรคไวรสัตบั

อกัเสบซเีรื้อรงั สายพนัธุ ์3 โดยมแีนวทางกากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3

2. ใช ้ribavirin ร่วมกบั sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LDV) ในการรกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซเีรื้อรงั สายพนัธุ์

1,2,4,6 ทีม่ภีาวะตบัแขง็ (cirrhosis) โดยมแีนวทางกากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3

5.4 Antiprotozoal drugs  

    5.4.1 Antimalarials

Artesunate sterile pwdr 60 mg ค

tab 50 mg ค

Chloroquine phosphate tab 250 mg ก

Mefloquine hydrochloridetab 250 mg ค

Primaquine diphosphate tab 15 mg ก

Quinine dihydrochloride sterile sol 600 mg/2ml ก

tab 300 mg ก

    5.4.2 Other antiprotozoal drugs

Metronidazole sterile sol500 mg/100ml ก

susp200 mg/5ml in 30 ml ก

tab 400 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้ำหรบั amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis

Pyrimethamine tab 25 mg ก

เง ือ่นไข

ใชส้ำหรบั toxoplasmosis โดยใชร่้วมกบั sulfadiazine

Sulfadiazine tab 500 mg ก

เง ือ่นไข



- 42 -

ใชส้ำหรบั toxoplasmosis โดยใชร่้วมกบั pyrimethamine

5.5 Anthelmintics

Albendazole tab 200 mg ก

susp100 mg/5ml in 20 ml ก

Ivermectin Vermectin tab 6 mg ข

เง ือ่นไข

ใชร้กัษำกำรตดิเชื้อพยำธิสตรองจลิอยด ์(strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจำย

Niclosamide tab 500 mg ก

 Praziquantel tab 600 mg ก

5.6 Antiseptics

Acetic acid+Hydrogen PeroxideRenalin sol NED

Chlorhexidine gluconateHibiScrub scrub 4% w/v ก

Hibitane sol 5% w/v ก

Ethyl alcohol sol 70% ก

Formaldehyde sol 34-38% ก

Glutaraldehyde Cidex sol 2% NED

Hydrogen Peroxide sol 6% ก

Potassium permanganatepwdr ก

Povidone iodine Betadine scrub 7.5% NED

Betadine sol 10% ก

6. Endocrine system

6.1 Drugs used in diabetes

    6.1.1 Insulins

Insulin regular (HM)InsugenR sterile sol100 iu/ml in 10 ml ก

Insulin regular + Isophane insulin (HM)Mixtard 30 penfill (30+70) iu/ml in 3 ml ก

Mixtard 30 sterile susp(30+70) iu/ml in 10 ml ก
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Isophane insulin (HM)Insulatard penfill 100 iu/ml in 3 ml ก

Insulatard sterile susp100 iu/ml in 10 ml ก

Insulin glargineLantus sterile sol100 iu/ml in 3 ml ง

เง ือ่นไข

ใชเ้ฉพำะผูป่้วยโรคเบำหวำนชนิดที ่1 ทีใ่ช ้multiple daily insulin injections สูตรทีฉี่ด NPH insulin ก่อน

นอน แลว้มภีำวะนำ้ตำลต่ำในเลอืดอย่ำงรุนแรง หรือนำ้ตำลต่ำในเลอืดช่วงกลำงคืน (nocturnal hypoglycemia)

บ่อยครัง้ จนรบกวนกำรดำเนินชีวติตำมปกติ

คำแนะนำ

ผูป่้วยควรตรวจระดบันำ้ตำลในเลอืดดว้ยตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ใหก้ำรใชย้ำ insulin glargine เกดิประโยชนสู์งสุด

หมำยเหตุ

multiple daily insulin injections หมำยถงึ กำรฉีดอนิซูลนิวนัละหลำยครัง้ตำมมื้ออำหำรและก่อนนอน

    6.1.2 Oral antidiabetic drugs

Glipizide Minidiab tab 5 mg ก

Glimepiride Losu tab 2 mg NED

Metformin hydrochloride Diamet tab 500 mg ก

Pioglitazone Utmos tab 30 mg ง

เง ือ่นไข

ใชเ้ป็นยำชนิดทีส่ำมเพิม่เตมิหลงัจำกใชย้ำ sulfonylureas และ metformin แลว้เกดิ secondary failure

หรือใชเ้มือ่แพย้ำ metformin หรือ sulfonylureas

Linagliptin Trajenta tab 5 mg NED

6.2 Thyroid and antithyroid drugs

    6.2.1 Thyroid hormones

Levothyroxine sodium (L-thyroxine sodium)Eltroxin tab 100 mcg ก

    6.2.2 Antithyroid drugs

Methimazole Tapazole tab 5 mg ก

Propylthiouracil PTU tab 50 mg ก
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Lugol's Solution (Aqueous Iodine solution)oral sol 0.05 g/ml ก

Saturated solution of potassium iodide SSKI oral sol 1 g/ml ก

6.3 Corticosteroids

Prednisolone tab 5 mg ก

Dexamethasone sterile sol 4 mg/ml ก

Dexamethasone tab 0.5 mg ก

Hydrocortisone sodium succinateSolu-Cortef sterile pwdr 100 mg ก

Methylprednisolone sodium succinateSolu-Medrolsterile pwdr 2 g ค

125 mg/ml-1 ml ค

Triamcinolone acetonideKenacort sterile susp 10 mg/ml ค

sterile susp 40 mg/ml ค

ค ำเตอืน

1. หำ้มฉีดในต ำแหน่งหรือรอยโรคทีม่กีำรตดิเชื้อหรอสืงสยัว่ำจะมกีำรตดิเชื้อ

2. กรณฉีดเขำ้ขอ้ ไม่แนะน ำใหใ้ชใ้นระยะยำวเกนิกว่ำ 1 ปี โดย

 2.1 ไม่ควรฉีดเขำ้ขอ้ใหญ่ในครำวเดยีวกนัเกนิ 2 ขอ้ ยกเวน้ผูป่้วยเด็กทีเ่ป็นโรคขอ้อกัเสบเรื้อรงั

 2.2 กำรฉีดยำซ ำ้เขำ้ขอ้เดยีวกนัควรเวน้ระยะห่ำงอย่ำงนอ้ย 3 เดอืน 

3. กรณีฉีดเขำ้รอยโรค (intralesional injection) ส ำหรบัโรคผวิหนงั ควรฉีดขำ้ในชัน้หนงัแท ้

หลกีเลีย่งกำรฉีดเขำ้ในช ัน้หนงัก ำพรำ้หรือไขมนัใตผ้วิหนงัเพรำะท ำใหเ้กดิผลขำ้งเคียง เช่น ผวิหนงับำง เป็นตน้

Fludrocortisone acetate(เฉพำะรำย)Florinef tab 0.1 mg ข

เง ือ่นไข

ใชส้ำหรบั replacement therapy ใน adrenocortical insufficiency

6.4 Sex hormones

    6.4.1 Female sex hormones

Conjugated estrogenPremarin tab 0.625 mg ข 

Clomifene citrate(เฉพำะสทิธิ์เบกิได/้จ่ำยเงนิ)Ovamit tab 50 mg NED

Dienogest(เฉพำะรำย)Visanne tab 2 mg NED

Estradiol +Lactobacillus (เฉพำะรำย)Gynoflor vag tab0.03+100 millon viable NED

Estradiol valerateProgynova tab 1 mg ข
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Estradiol valerate + NorgestrelCycloProgynova   tab(2+0.5)mg10tab & (2+0)mg11tab NED

Hydroxyprogesterone caproateProluton depotsterile oily sol  250mg/ml ข

NorethisteronePrimolute-Ntab 5 mg ก

Tibolone(เฉพาะสทิธิ์เบกิได/้จ่ายเงนิ)Livial tab 2.5 mg NED

    6.4.2 Male sex hormones and antagonists

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones

    6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones

     6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists

Desmopressin acetate (dDAVP)Minirin sterile sol 4 mcg/ml ง

Nasal drop 0.1mg /ml ง

tab 0.1mg ง

เง ือ่นไข

1.ใชส้  ำหรบั diabetes insipidus

2.ชนิดเมด็ใชก้บัผูป้วยทีไ่ม่สำมำรถใชย้ำทำงจมูกได ้

6.6 Drugs affecting bone metabolism

Calcitonin salmonMiacalcic sterile sol 100 U/ml-1ml ง

เง ือ่นไข

1.ใชก้บัผูป่้วย osteoporosis ทีม่ ีacute pain หลงัภำวะ fracture

2.ใชก้บัผูป่้วย severe hypercalcemia

หมำยเหตุ

1. มหีลกัฐำนทีเ่ป็น Randomize controlled trial หลำยฉบบัทีแ่สดงว่ำผูป่้วยทีไ่ดร้บัยำ calcitonin

ชนิดรบัประทำนและชนิดพน่จมูก มคีวำมเสี่ยงต่อ กำรเกดิมะเร็งสงูกว่ำกลุ่มทีไ่ดร้บัยำหลอก

2. ยำ calcitonin ชนดพิน่จมูกมขีอ้มูลชดัเจนว่ำรปูแบบดงักลำ่วมคีวำมเสี่ยงต่อกำรเกดิมะเร็ง
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และขอ้มูลดำ้นประสทิธิภำพยงัไม่เพยีงพอ จงึไม่บรรจอุยู่ในบญัชียำหลกัแห่งชำติ

ค ำเตอืน

ใชย้ำน้ีในระยะเวลำส ัน้ทีสุ่ด ในขนำดต ำ่สุดทีม่ปีระสทิธิผลกำรรกัษำ

Calcitonin salmonCalco nasal spray200 iu/dose (14 dose) NED

Risedronate NaActonel tab 35 mg NED

Alendronate Aldren tab 70 mg NED

Pamidronate disodiumPamisol inj. 30 mg/10 ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้ ำหรบั severe osteogenesis imperfecta ทีม่คีวำมเสี่ยงสูงต่อกำรเกดิกระดูกหกั 

2. ใชส้ ำหรบัภำวะ hypercalcemia ทีเ่กดิจำกโรคมะเร็ง 

3. ใชส้ ำหรบัป้องกนัโรคแทรกซอ้นทำงกระดูกซึง่ม ีosteolytic lesion จำกภำพรงัส ี(plain X-ray หรือ CTscan

 และเกดิจำกโรคมะเร็งดงัต่อไปน้ี 

3.1  multiple myeloma โดยให ้pamidronate ไม่เกนิ 2 ปี 

3.2  โรคมะเร็งเตำ้นมระยะแพร่กระจำย โดยให ้pamidronate ไม่เกนิ 1 ปี 

หมำยเหตุ

ส ำหรบัเงือ่นไขตำมขอ้ 3 นัน้ ใชย้ำขนำด  60 – 90 mg ทกุ 3 – 4 สปัดำห ์และ ใหห้ยุดยำหลงัจำกมกีำรลกุลำม 

ของโรคมำกขึ้น 

6.7 Other endocrine drugs

    6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

BromocriptineBromogon tab 2.5 mg ค

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั prolactinoma , acromegaly, amenorrhea ท ัง้ทีม่แีละไม่ม ีgalactorrhea

    6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

Danazol Ladogal cap 200 mg NED

Leuprorelin Enantone sterile pwdr 3.75 mg จ(2)

เง ือ่นไข

ใชส้ ำหรบัภำวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำ 
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เป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

Triptorelin Diphereline sterile pwdr11.25 mg   NED

7. Obstetrics, gynaecology, and urinary-tract disorders

7.1 Drugs used in obstetrics

    7.1.1 Prostaglandins, Prostaglandins antagonists and oxytocics

Alprostadil ProstinVR sterile sol 500 mcg/ml ง

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคหวัใจแต่ก ำเนิดทีต่อ้งพึง่ ductus arteriosus

Indometacin sodium sterile pwdr ง

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยเด็กเพือ่ปิด patent ductus arteriosus 

Methylergometrine maleateMethergin sterile sol 0.2 mg/ml ก

Oxytocin Synto sterile sol 10 iu/ml ก

Sulprostone Nalador sterile sol 500 mcg/ml ง

เง ือ่นไข 

 ใชช่้วยชีวติผูป่้วย severe post-partum hemorrhage 

    7.1.2 Myometrial relaxants

Terbutaline sulfateBricanyl sterile sol 0.5 mg/ml ก 

7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions

Clotrimazole Canesten vag tab 100 mg ก

Nystatin+di-iodohydroxyquin+benzalkonium ClGynecon vag tab100,000U+100mg+7mg NED

7.3 Contraceptives

Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) Depo-Progestasterile susp 150 mg/3ml ก

Ethinylestradiol + LevonorgestrelR-den tab (30+150) mcg ก
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LevonorgestrelJadelleContraceptive implant       75 mg NED

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

    7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

Alfuzosin HClXatral XL SR tab 10 mg ค

BethanecholUrecholine tab 5 mg NED

Doxazosin mesylate tab 2 mg ค

Cardura XL tab 4 mg NED

Dutasteride Avodart cap 0.5 mg NED

Finasteride Firide tab 5 mg ง

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคต่อมลูกหมำกโตทีม่อีำกำรผดิปกตใินกำรปสัสำวะระดบัปำนกลำงถงึรุนแรง และมขีนำดของต่อม 

ลูกหมำกมำกกว่ำ 40 ml 

Tamsulosin HClHarnal ocascap 0.4mg NED

    7.4.2 Drugs for urinary frequency, enuresis, and incontinence

Tolterodine L-tartrateDetrusitolSR     tab 4 mg NED

Trospium  chlorideSpasmex tab 20 mg NED

Oxybutynin hydrochlorideDiutropan tab 5 mg ค

เง ือ่นไข

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

2. ไม่ใชส้  ำหรบั nocturnal enuresis (ปสัสำวะรดทีน่อนในเด็ก) 

หมำยเหตุ

ยำมปีระสทิธิภำพต่ ำ ประโยชนท์ีไ่ดไ้ม่ชดัเจน ผลขำ้งเคียงเกดิไดบ้่อย และมค่ีำใชจ่้ำยสูง ควรพจิำรณำใชอ้ย่ำงรอบคอบ 

Solifenacin succinateVesicare tab 5 mg NED

    7.4.3 Drugs used in alkalinisation ofurine

Potassium citrate Oral sol 20% ก
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    7.4.4Others

Pinene+Camphene+Cineol+Fenchone+Rowatinex tab NED

Borneol+Anethol+Olive Oil

8. Malignant disease and immunosuppression

8.1 Cytotoxic drugs

    8.1.1 Alkylating drugs

CyclophosphamideEndoxan sterile pwdr 200 mg ค

1000 mg ค

Endoxan tab 50 mg ค

    8.1.2 Cytotoxic antibiotics

Doxorubicin sterile sol 50 mg ค

    8.1.3 Antimetabolites

Fluorouracil (5-FU)Fluracil sterile sol 500 mg/10ml ค

Methotrexate tab (as base or sodium), ค

sterile pwdr / sterile sol (as 

sodium) 

CapecitabineXeloda tab ง

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบั advanced breast cancer โดยใชเ้ป็น second หรือ third-line drug หลงักำรใช ้anthracycline

และ/หรือ taxane มำแลว้ 

Oxaliplatin sterile pwdr ,sterile sol 100mgง

เง ือ่นไข

ใชเ้ป็น adjuvant therapy ใน stage III colorectal cancer โดยใชร่้วมกบั 5-FU + leucovorin based- 

regimen ในคนไขท้ีม่ ีEastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตัง้แต่ 0 – 1 
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หมำยเหต ุ

มขีอ้มูลไม่เพยีงพอทีจ่ะสรุปว่ำยำสูตร FOLFOX มปีระสทิธิผลในกำรเพิม่ระยะเวลำกำรรอดชีพ (survival 

benefit) ในผูป่้วยมะเร็งล ำไสใ้หญ่และไสต้รงระยะที ่3 ทีม่อีำยุมำกกว่ำ 75 ปี  

Tegafur + uracil UFUR tab ง

เง ือ่นไข

ใชส้ ำหรบั chronic myeloid leukemia, acute lymphoblastic leukemia และ acute myeloid leukemia

    8.1.4  Vinca alkaloids and etoposide 

    8.1.5 Other antineoplastic drugs

Imatinib mesilate(เฉพาะราย)Glivec tab 400 mg จ(2)

Imatinib mesilate(ยาโครงการ)tab 100 mg จ(2)

เง ือ่นไข

1. ใชส้  าหรบั chronic myeloid leukemia (CML) ระยะ chronic stable phase โดยมแีนวทางก ากบัการใชย้า

เป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

2. ใชส้  าหรบั gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลกุลามหรือมกีารกระจายของโรค โดยมแีนวทาง 

ก ากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

Placlitaxel sterile sol 300 mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบั advanced breast cancer ทีไ่ดร้บั anthracycline มำแลว้ หรือไม่สำมำรถให ้anthracycline ได ้

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

3. ใชส้  ำหรบัมะเร็งรงัไข่ 

4. ใชส้  ำหรบั advanced non-small cell lung cancer 

5. ใชส้  ำหรบั AIDS-related Kaposi’s sarcoma 

6. ใชเ้ป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพร่กระจำยหรือกลบัเป็นซ ำ้ 

7. ใชส้  ำหรบั esophageal cancer 

8. ใชเ้ป็น first line treatment ในกำรรกัษำ advanced cervical cancer 
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9. ใชส้  ำหรบั malignant melanoma 

HydroxyureaHydrea cap 500 mg ค

8.2 Drugs affecting the immune response

Azathioprine tab 50 mg ค

BCG(เฉพำะรำย)BCGmedac freeze-dried pwdr for bladder instillationง

Cyclosporin    cap 25 mg ค

Dexamethasone sterile sol 4 mg/ml ก

tab 4 mg ก

Methylprednisolone sodium succinateSolu-Medrolsterile pwdr       2 g ค

125mg ค

MycophenoateCellcept tab 250 mg ง

Prednisolone tab 5 mg ก

Human normal immunoglobulin, intravenousIVIG Sterile sol 5g จ(2)

เง ือ่นไข

1.  ใชส้  ำหรบัโรคคำวำซำกริะยะเฉียบพลนั (acute phase of Kawasaki disease) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำ 

เป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

2. ใชส้  ำหรบัโรคภูมคุิม้กนับกพร่องปฐมภูม ิ(primary immunodeficiency diseases) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใช ้

ยำเป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

3.ใชส้  ำหรบัโรค immune thrombocytopenia ชนิดรุนแรง โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีด 

ในภำคผนวก 3 

4. ใชส้  ำหรบั autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ทีไ่ม่ตอบสนองต่อกำรรกัษำตำมข ัน้ตอนของมำตรฐำน 

กำรรกัษำและมอีำกำรรุนแรงทีอ่ำจเป็นอนัตรำยถงึแก่ชีวติ โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีด 

ในภำคผนวก 3

5. ใชส้  ำหรบัโรค Guillain – Barré syndrome ทีม่อีำกำรรุนแรง โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำม 

รำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

6. ใชส้  ำหรบัโรคกลำ้มเน้ืออ่อนแรงชนิดรำ้ยระยะวกิฤต (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ 
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myasthenic crisis) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

7. ใชส้  ำหรบัโรค pemphigus vulgaris ทีม่อีำกำรรุนแรง และไม่ตอบสนองต่อกำรรกัษำดว้ยยำมำตรฐำน โดยม ี

แนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

8. ใชส้  ำหรบั hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำม 

รำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

9. ใชเ้ป็น second-line treatment ส ำหรบั dermatomyositis โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำม 

รำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease

    8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors

Tamoxifen citrate tab 20 mg ค

Anastrozole Arimidex tab 1 mg NED

BicalutamideCasodex tab 50 mg NED

Letrozole Femera tab 2.5mg จ(2)

    8.3.2 Prostate cancer

Triptorelin pamoateDipherelin Sterile pwd 11.25mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชเ้ป็น adjuvant therapy ร่วมกบัรงัสรีกัษาในมะเร็งต่อมลูกหมากทีม่คีวามเสี่ยงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่

เกนิ 6 เดอืน (2 cycles) 

2. ใชเ้ป็น adjuvant therapy ร่วมกบัรงัสรีกัษาในมะเร็งต่อมลูกหมากทีม่คีวามเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เป็นระยะเวลา 

ไม่เกนิ 2 ปี (8 cycles) 

หมายเหตุ

1. กลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสี่ยงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คือ ผูท้ีอ่ยู่ในระยะโรค cT2b ถงึ cT2c 

ตาม TNM staging system หรือมค่ีา Gleason score เท่ากบั 7 หรือมค่ีา serum PSA เท่ากบั 10-20 ng/mL  อย่าง 

ใดอย่างหน่ึง

2. กลุ่มผูป่้วยทีม่คีวามเสี่ยงสูง (High risk of recurrence) คือ ผูท้ีอ่ยู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging 

system หรือมค่ีา Gleason score เท่ากบั 8-10 หรือมค่ีา serum PSA มากกว่า 20 ng/mL อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

ผูป่้วยอยู่ในกลุ่มมคีวามเสี่ยงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คือผูท้ีอ่ยู่ในระยะโรค cT3b ถงึ cT4 
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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

Human Albumin sterile sol 20% in 50 ml NED

    9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias

Folic acid tab 5 mg ก

OxymetholoneAndrolic tab 50 mg ข

Human recombinant erythropoietin alphaHemax 2,000sterile sol2,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Hemax4,000sterile sol4,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Eprex5,000 sterile sol5,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Eposis5,000

Iron (III) hydroxide sucrose complexEncifer sterile sol 100 mg/5ml ค

เง ือ่นไข

ใชส้ ำหรบัรกัษำ iron deficiency anemia ในผูป่้วย chronic kidney disease ทีไ่ม่ตอบสนองต่อ iron 

supplement ชนิดรบัประทำน 

Methoxy polyethylene glycol-epoetin betaMircera 75 sterile sol75 microgram/Pre-filled syringe NED

Mircera 150 sterile sol150 microgram/Pre-filled syringe NED

Deferiprone GPO-L-ONEtab 500 mg จ(1)

DeferoxamineDesferol sterile pwdr         500 mg ค

Deferasirox(เฉพำะรำย)Exjade tab 250 mg จ(2)

เง ือ่นไข

1. Transfusion Dependent Thalassemia ใชเ้ป็นยำรกัษำล ำดบัแรกในผูป่้วยอำยุ  2-6 ปี โดยมแีนวทำง 

ก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดในภำคผนวก 3 

2. ใชเ้ป็นยำรกัษำล ำดบัที ่ 2 ในผูป่้วยอำยุต ัง้แต่ 6 ปี ขึ้นไปทีไ่ม่ตอบสนองต่อกำรรกัษำหรือมผีลขำ้งเคียงที ่

รุนแรงจำกกำรรกัษำดว้ยยำ deferiprone โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดใน ภำคผนวก 3 

Human recombinant erythropoietin alphaEspogen 10,000sterile sol10,000 iu/Pre-filled syringe NED



- 54 -

  

    9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation

Filgrastim Neutromax sterile sol 300 mcg/ml ง

9.2 Fluids and electrolytes

Glucose sterile sol 50%-50ml ก

D-5-W sterile sol 100 ml ก

sterile sol 200 ml ก

D-5-W sterile sol 500 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

D-10-W sterile sol 200 ml ก

sterile sol 500 ml ก

D-50-W sterile sol 50 ml ก

sterile sol 500 ml ก

D-10-S/5 sterile sol  300 ml ก

sterile sol 500 ml ก

D-5-S/4 sterile sol 500 ml ก

D-5-S/3 sterile sol 500 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

D-5-S/2 sterile sol 500 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

D-5-S sterile sol 500 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

D-10-S/2 sterile sol 1000 ml ก

NSS sterile sol0.9% NaCl in 100 ml ก

sterile sol0.9% NaCl in 500 ml ก

sterile sol0.9% NaCl in 1000 ml ก

NSS/2 sterile sol0.45% NaCl in 100 ml ก



- 55 -

sterile sol0.45% NaCl in 1000 ml ก

NaCl 3% sterile sol 500 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

NaCl 5% sterile sol 1000 ml ก

NSS for irrigation sterile sol 1000 ml ก

NaCl 1mEq:1ml oral sol 14 g/240ml ก

Water for injection sterile sol 50 ml ก

sterile sol 100 ml ก

sterile sol 1000 ml ก

Ringer's acetate solution Acetar sterile sol 1,000 ml ก

Ringer's acetate solution + glucose 5%Acetar-5 sterile sol 500 ml ก

Acetar-5 sterile sol  1000 ml ก

Ringer's lactate solution sterile sol 1,000 ml ก

Dextran 40 in normal saline Dextran 40 sterile sol10% in 500 ml ก

Hydroxymethyl starchVolulyte sterile sol  500 ml NED

Polygeline Haemaccel sterile sol  500 ml NED

Calcium polystyrene sulfonateKalimate oral pwdr 5 g ข

Potassium  chloride (K 20 mEq/amp)sterile sol 1.5 g/10ml ก

Potassium chloride syr 10% ก

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

1. ควรรบัประทำนยำ potassium chloride หลงัอำหำรทนัท ีในกรณียำเมด็ควรดืม่น ้ำอย่ำงนอ้ย 180

มลิลลิติรและหำ้มเอนตวันอนลงอย่ำงนอ้ย 30 นำทหีลงัรบัประทำนยำเมด็ 

2. หำ้มใชย้ำ potassium chloride ชนิด elixir กบัผูป่้วยเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ  เน่ืองจำกมแีอลกอฮอลเ์ป็น 

 ส่วนประกอบ 

Potassium citrate syr ก

Sevelamer Renvera tab 800 mg NED

Sodium bicarbonate 7.5% (Na 8.92 mEq/amp)sterile sol 0.75 g/10ml ก
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Sodium bicarbonate 7.5% (Na 44.6 mEq/amp)sterile sol 3.75 g/50ml ก

Sodium bicarbonateSodamint tab 300 mg ก

น ำ้ยำลำ้งไต Haemo A sterile sol 5 L ก

Haemo B sterile sol 6 L ก

Dianeal 1.5% sterile sol 5 L ก

Dianeal 2.5% sterile sol 5 L ก

Dianeal twinbag 1.5% sterile sol 2 L ก

Dianeal twinbag 2.5% sterile sol 2 L ก

9.3 Vitamins

Alfacalcidol (1alpha-hydroxyvitamin D3)One-alpha cap 0.25 mcg ค

One-alpha cap 1 mcg ค

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยทีม่ภีำวะพร่องฮอรโ์มนพำรำไทรอยดอ์ย่ำงรุนแรงและฉบัพลนั

ขอ้ควรระวงั 

ไม่ควรใชใ้นผูป่้วยทีม่รีะดบั serum calcium เกนิ 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกนิ 5.5 mg/dL 

Calcitriol Calcit SG cap 0.25mcg NED

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคไตเรื้อรงัระยะที ่5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ทีม่ ี

ภำวะ secondary hyperparathyroidism 

ขอ้ควรระวงั 

ไม่ควรใชก้บัผูป่้วยทีม่รีะดบั serum calcium เกนิ 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกนิ 5.5 mg/dL 

MultivitaminMulti-Vim infant drop 15 ml ก

susp 60 ml ก

Multivitamin tab ก

OMVI sterile pwdr/sol                   4 mlค

Vitamin B complex sterile sol  1 ml ก

Vitamin B complex (B1+B2+B6+Nicotinamide)tab (5+2+2+20) mg ก

Vitamin B1  (Thiamine mononitrate)sterile sol50 mg/ml in 2 ml ก
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tab 10 mg ก

Vitamin B1-6-12 tab100mg+5mg+65mcg NED

sterile sol(100mg+50mg+1,000mcg)/3ml NED

Vitamin B6  (Pyridoxime)tab 50 mg ก

ค ำเตอืน

กำรรบัประทำนวติำมนิ B6 ขนำดตัง้แต่ 200 มลิลกิรมัต่อวนั ขึ้นไปเป็นเวลำนำน มคีวำมสมัพนัธก์บักำรเกดิ

neuropathy ได ้

Vitamin C (Ascorbic acid)sterile sol250 mg/ml in 2 ml ข

tab 100 mg ก

Vitamin D2 (Ergocalciferol) cap 20,000U ก

Vitamin E (Tocopheryl acetate)E-drops infant drop         50 iu/ml in 15 mlค

Vitamin K1 (phytomenadione)sterile sol 1 mg/0.5ml ก

sterile sol 10 mg/ml ก

Essentialphospholipids+VitB1+VitB2+VitB6+VitB12Hepacap cap (175+10+3+3) mg +5 mcgNED

Vitamin B12 (Mecobalamine )Methylcobal     tab 500 mcg NED

Vitamin E cap 400 iu NED

Amino acid(เฉพำะรำย)Amiyu       Granules 2.5 g NED

KetoanaloquesKetosteril         tab 600 mg NED

9.4 Intravenous nutrition

Total Amino acid Amiparen-10sterile sol10%w/v 200 ml ค

Amiparen-10sterile sol10%w/v 500 ml ค

Kidmin sterile sol  500 ml ค

Neoamiyu sterile sol  200 ml ค

Total Amino acid+Glucose+Electrolyte+Vit B1 Bfluid sterile sol 1000 ml ค

Fat emulsion  LipofundinSsterile emulsion20% 100ml ค

sterile emulsion20% 500ml ค

Lipid +Glucose+ amino acid+ electrolyteOliclinomel N4 sterilesol   2 L ง
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Oliclinomel N7  sterilesol   2 L ง

9.5 Minerals

Aluminium Hydroxide susp ข

tab ข

ค ำเตือน

กรณีท่ีใชร้กัษำ hyperphosphatemia ในผูป่้วยท่ีมีไตบกพร่อง ไม่ควรใชติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน

Calcium acetateCalcitrate tab 1000 mg NED

Calcium carbonate tab1200 mg (Ca
2+

480mg) ก

tab1500 mg (Ca
2+

600mg) ก

Calcium gluconate (Ca 4.5 mEq/amp)sterile sol 10% in 10 ml ก

Dipotassium hydrogen phosphate sterile sol ค

Ferrous fumarate + VitaminFBC tab  200 mg of Iron NED

Ferrous sulfateFer in sol infant drop15 mg of iron /0.6ml in15ml ก

oral sol ก

Magnesium hydroxide MOM susp1.2 g/15ml in 240 ml ก

Magnesium sulfate 10% (Mg 8 mEq/amp)sterile sol 1 g/10ml ก

Magnesium sulfate 50% (Mg 8 mEq/amp)sterile sol 1 g/2ml ก

9.6 Vitamins and Minerals for Pregnancy and Lactating Mothers

Ferrous fumarate tab ก

ค ำเตอืน

ระมดัระวงักำรใชใ้นผูป่้วยโรคธำลสัซเีมยี

Folic acid tab 5 mg ก

Ferrous fumarate + Iodine + Folic acidTriferdine tab185 mg+0.15 mg+0.4 mg ก

Prenatal vitaminObimin AZ tab NED
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9.7 

Metabolic 

disorders

Penicillamine (D-Penicillamine)Cuprimine cap 250 mg ค

9.8 Hepatic Protectors 

L ornithine L aspartateHepamerz     sterile sol              5 g /10 ml NED

Silymarin Samarin tab 70 mg NED

Metadoxine Metadoxil tab 500 mg NED

10. Musculoskeletal and joint diseases

10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout

    10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs

Aspirin Aspent tab 325 mg ก

เง ือ่นไข

ไม่ใชส้  ำหรบัโรค gout

Diclofenac sodium Gel 1 % in 25 g NED

Voltaren sterile sol 75 mg/3ml ก

tab 25 mg ก

Ibuprofen Brufen susp100 mg/5ml in 60 ml ก

tab 200 mg ก

tab 400 mg ก

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

1. ไม่ควรใช ้ibuprofen ระยะยำวในผูป่้วยทีใ่ช ้low dose aspirin เน่ืองจำกอำจมผีลต่อตำ้นประสทิธิภำพในกำร 

ป้องกนัโรคหวัใจของยำแอสไพริน 

2. ใชใ้นเด็กทีม่อีำยุ 3 เดอืนขึ้นไปเท่ำนัน้ 

3. ระมดัระวงักำรใชใ้นผูป่้วยทีม่เีกลด็เลอืดต่ ำ เช่น ไขเ้ลอืดออก 
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Indomethacin cap 25 mg ก

Mefenamic acid cap 250 mg NED

Piroxicam cap 10 mg ข

Celecoxib Celebrex tab 200 mg NED

Meloxicam tab 15 mg NED

    10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)

Azathioprine tab 50 mg ค

 ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั

ควรระมดัระวงัหำกตอ้งใชร่้วมกบั allopurinol เน่ืองจำกเพิม่ควำมเสี่ยงต่อภำวะเมด็เลอืดขำวต่ ำ 

Chloroquine phosphate tab 200 mg ข

ค ำเตอืน

กำรใชย้ำอำจเป็นพษิต่อจอประสำทตำ ควรตรวจจอประสำทตำทกุ 6 เดอืน ระหว่ำงกำรใชย้ำ

Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชเ้ป็นยำเสริม (add on) ส ำหรบัรกัษำโรคขอ้อกัเสบรูมำตอยดท์ีม่โีรคก ำเริบ (disease activity score 

28 เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 2.6 ขึ้นไป) หลงัไดร้บักำรรกัษำดว้ย methotrexate ร่วมกบั sulfasalazine 

หรือ ยำตำ้นมำลำเรีย (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนำดเต็มทีอ่ย่ำงนอ้ย 3 เดอืน 

ตดิต่อกนั แลว้ไม่ตอบสนอง  ท ัง้น้ีผูป่้วยมกีำรท ำงำนของไตเป็นปกต ิและ ไม่มภีำวะควำมดนัเลอืดสูง 

2. ใชโ้ดยอำยุรแพทยโ์รคขอ้เท่ำนัน้ 

Hydroxychloroquine HCQS tab 250 mg ข

ค ำเตอืน

กำรใชย้ำอำจเป็นพษิต่อจอประสำทตำ ควรตรวจจอประสำทตำทกุ 6 เดอืน ระหว่ำงกำรใชย้ำ

Leflunomide Arava tab 20 mg ง

เง ือ่นไข

1. ใชเ้ป็นยำเสริม (add on) ส ำหรบัรกัษำโรคขอ้อกัเสบรูมำตอยดท์ีม่โีรคก ำเริบ (disease activity score 

28 เท่ำกบัหรือมำกกว่ำ 2.6 ขึ้นไป) หลงัไดร้บักำรรกัษำดว้ย methotrexate ร่วมกบั sulfasalazine 

หรือ ยำตำ้นมำลำเรีย (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนำดเต็มทีอ่ย่ำงนอ้ย 3 เดอืน 
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ตดิต่อกนั แลว้ไม่ตอบสนอง  

2. ใชโ้ดยอำยุรแพทยโ์รคขอ้เท่ำนัน้ 

Methotrexate tab 2.5 mg ค

sterile sol 50 mg/2ml ค

ค ำเตอืน

กำรใชย้ำอำจเกดิกำรกดไขกระดกูและเป็นพษิต่อตบั ควรตรวจค่ำ CBC SGOT/SGPT และ ค่ำ

alkaline phosphate ทก ุ3-6 เดอืน ระหว่ำงกำรใชย้ำ

SulfasalazineSalazopyrin EC tab 500 mg ค

    10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

Allopurinol tab 100 mg ก

เง ือ่นไข

หำ้มใชร้กัษำ acute gout

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

1. ไม่แนะน ำใหเ้ริ่มใชย้ำครัง้แรกขณะมขีอ้อกัเสบเฉียบพลนั 

2. กำรลดควำมเสี่ยงหรือควำมรุนแรงต่อกำรเกดิ severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จำกกำรใช ้

allopurinol โดย 

2.1 เฝ้ำระวงัอำกำรอย่ำงใกลช้ิดในผูป่้วยทกุรำยในช่วง 2-4 สปัดำหแ์รกของกำรใหย้ำ 

2.2 ในผูสู้งอำยุและผูป่้วยทีม่กีำรท ำงำนของไตบกพร่องควรเริ่มใชย้ำในขนำดต ำ่ เช่น 50 มลิลกิรมัต่อวนั โดยให ้

ยำเริ่มตน้ในขนำดยำทีต่  ำ่ลงเรื่อยๆ ตำมระดบัทีล่ดลงของ GFR หรือใชย้ำเริ่มตน้ในขนำด 1.5 มลิลกิรมัต่อ 

หน่วยของ estimated GFR แลว้ค่อยๆ ปรบัขนำดยำเพิม่ขึ้นชำ้ๆ 

2.3 ระมดัระวงักำรใช ้thiazide diuretics ขณะใช ้allopurinol ในผูป่้วยทีม่กีำรท ำงำนของไตบกพร่อง 

Colchicine tab 0.6 mg ก

 ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

 ยำน้ีมผีลขำ้งเคียงท ำใหอ้จุจำระร่วงและอำจท ำใหก้ลำ้มเน้ือลำยสลำย (rhabdomyolysis) จงึควรระมดัระวงั 

กำรใชร่้วมกบัยำทีท่  ำใหก้ลำ้มเน้ือลำยสลำยเช่น ยำในกลุ่ม statins เป็นตน้ 

Probenecid tab 500 mg ก

เง ือ่นไข
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หำ้มใชร้กัษำ acute gout

 ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

 1. ไม่แนะน ำใหเ้ริ่มใชย้ำครัง้แรกขณะมขีอ้อกัเสบเฉียบพลนั 

 2. ควรหลกีเลีย่งกำรใชย้ำในผูป่้วยทีม่ปีระวตัน่ิิวในไต หรือภำวะไตเสื่อม

SulfinpyrazoneSulfin  tab 100 mg NED

10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

    10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

Neostigmine methylsulfateProstigmin sterile sol 12.5 mg/5ml ข

Pyridostigmine bromideMestinon tab 60 mg ก

    10.2.2 Skeletal muscle relaxants

  1.  ยากลุ่มน้ีใชบ้รรเทาการหดเกร็งของกลา้มเน้ือที่เป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยกั การบาดเจ็บของ 

ไขสนัหลงั และ multiple sclerosis 

2.  ไม่ใชย้ากลุ่มน้ีกบัอาการหดเกร็งกลา้มเน้ือจากการเล่นกฬีาหรือการบาดเจ็บ 

3.  ควรใชย้ากลุ่มน้ีดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากการลด muscle tone อาจเพ่ิม disability ใหก้บัผูป่้วย 

Baclofen tab 10 mg ข

Diazepam tab 2 mg ก

tab 5 mg ก

Paracetamol + Orphenadrine citrateNorgesic tab (450+35) mg NED

Tizanidine Sirdalud tab 2 mg ข

  10.3Drug for relief of soft tissue inflammation

    10.3.1 Rubifacients

Methyl salicylateAnalgesic cream 25 g ก

    10.4 Other drugs

Hylan GF20 Adant sterile sol syr NED
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Hyruan

Glucosamine sulphateCoxium Granules 1500mg /ซอง NED

11. Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

    11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

Boric acid eye wash sol ก

Chloramphenicol eye drop 0.5% ก

eye oint 1% ก

Moxifloxacin HClVigamox eye drop 0.5% NED

Neomycin+Gramicidin+PolymyxinBPoly-Oph eye drop0.2% + 0.0025% + 5,000iu/ml ค

หมำยเหตุ

ยำทีม่ส่ีวนผสมของ polymyxin B อำจส่งผลใหเ้กดิกำรดื้อของเชื้อในทำง systemic จงึตอ้งใชอ้ย่ำงระมดัระวงั 

เฉพำะกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 

Oxytetracycline+PolymyxinB Terramycin eye oint0.5% + 10,000iu/g NED

Tobramycin Tobrex eye drop 0.3% NED

    11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

1.  การใชย้ากลุ่มน้ีควรอยู่ในความดูแลของผูเ้ช่ียวชาญ เพราะยามีที่ใชจ้ ากดั หากใชไ้ม่ถูกตอ้งอาจไม่ปลอดภยั 

2.  หา้มใชใ้นอาการตาแดงที่ยงัมิไดร้บัการตรวจวินิจฉยัสาเหตุที่ชดัเจน เพราะอาจเกดิอนัตรายได ้เช่น การใชใ้น 

อาการตาแดงที่เกดิจากเช้ือ herpes simplex virus อาจท าใหเ้กดิแผลที่กระจกตาไปจนถึงตาบอดได ้เป็นตน้ 

3.  ใชส้ าหรบัการอกัเสบรุนแรงในลูกตาสว่นหนา้หรือหลงัผ่าตดั และป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียในกลุ่มเสี่ยง

Dexamethasone+Chloramphenicol+TetrahydrozolineCD Oph eye drop0.1% + 0.5% + 0.025% ค

Dexamethasone+Neomycin sulfateDex Oph eye drop 0.1% + 0.5% ค

Dexamethasone+Neomycin sulfate+PolymyxinB Maxitrol eye oint0.1% + 0.35% + 6,000iu/g ค

หมำยเหตุ

ยำทีม่ส่ีวนผสมของ polymyxin B อำจส่งผลใหเ้กดิกำรดื้อของเชื้อในทำง systemic จงึตอ้งใชอ้ย่ำงระมดัระวงั 

เฉพำะกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ 
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    11.1.3 Antifungals

    11.1.4 Antivirals

Acyclovir Zovirax eye oint 3% in 4.5 g ค

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HClHistaOph eye drop 0.05% + 0.04% ก

Prednisolone acetatePred Forte eye drop 1% ค

เง ือ่นไข

1. ใชร้กัษำม่ำนตำอกัเสบและ/หรือหลงัผ่ำตดัตำ 

2. ใชร้กัษำกระจกตำอกัเสบหลงัจำกกำรตดิเชื้อไวรสัทีช่ ัน้ stroma หรือช ัน้เยื่อบโุพรงตำ (endothelium) 

หมำยเหต ุ

กำรใชย้ำน้ีตอ้งระวงักำรตดิเชื้อรำทีก่ระจกตำ กำรเกดิ steroid glaucoma และกำรใชย้ำตดิต่อกนัเป็นเวลำนำน 

อำจท ำใหเ้กดิ steroid cataract 

11.3 Mydriatics and cycloplegics

Atropine sulfateIsoptoAtropineeye drop 1% ค

Phenylephrine hydrochlorideeye drop 10% ค

TropicamideMydriacyl eye drop 1% ค

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

AcetazolamideDiamox tab 250 mg ก

Dorzolamide hydrochloride +Timolol maleateCozopt eye drop ง

เง ือ่นไข

ใชเ้ฉพำะกรณีทีใ่ชย้ำรกัษำตอ้หนิชนิดอื่นแลว้ควำมดนัในลูกตำยงัไม่ลดลงอยู่ในข ัน้ทีป่ลอดภยั

Glycerine solution  oral sol 50% ก

Pilocarpine hydrochloride IsoptoCarpineeye drop                2% ก

Timolol maleateGlauco-Opheye drop              0.5% ก
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Brimonidine AlphaganP eye drop 2.5% ค

เง ือ่นไข

1. ใชร้กัษำตอ้หนิในกรณีทีม่ขีอ้หำ้มใช ้topical beta-blockers หรือ 

2. ใชเ้ฉพำะกรณีทีใ่ชย้ำรกัษำตอ้หนิชนิดอื่นแลว้ควำมดนัในลูกตำยงัไม่ลดลงอยู่ในข ัน้ทีป่ลอดภยั 

Bimatoprost Lumigan eye drop 0.01% NED

Latanoprost Xalatan eye drop 0.005% ค

เง ือ่นไข

1. ใชร้กัษำตอ้หนิในกรณีทีม่ขีอ้หำ้มใช ้topical beta-blockers หรือ 

2. ใชเ้ฉพำะกรณีทีใ่ชย้ำรกัษำตอ้หนิชนิดอื่นแลว้ควำมดนัในลูกตำยงัไม่ลดลงอยู่ในข ัน้ทีป่ลอดภยั 

11.5 Local anaesthetics

Tetracaine hydrochlorideeye drop 0.5% ก

เง ือ่นไข

หำ้มใหผู้ป่้วยน ำกลบับำ้น 

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

Dextran70+Hyroxypropyl methylcellulose Lubric eye eye drop1mg+3mg/0.8ml NED

(no preservative)เฉพำะจกัษุแพทยส์ ัง่เท่ำนัน้single dose unit

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยตำแหง้ปำนกลำงถงึตำแหง้มำก ที่ใชน้ ้ำตำเทยีมที่ม ีpreservative ไมไ่ด ้

Hyroxypropyl methylcellulose (no preservative)Natear eye drop 0.03% ก

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations

Balance salt solutionBss Plus sterile solsol for eye irrigation 500 ml ค

Bss sol for eye irrigation 250 ml ค

Carbachol Miostat sterile sol0.01% in 1.5 ml ค

เง ือ่นไข
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 ใชห้ดม่ำนตำระหว่ำงกำรผ่ำตดั 

Diclofenac sodiumVoltaren eye drop 0.1% ค

Sodium chonroitin sulfate+Sodium hyaluronateViscoat sterile sol 0.5 ml ค

Sodium hyaluronateAmvisc plussterile sol 1.6%in0.8 ml ค

BevacizumabAvastin sterile sol 100 mg/4ml จ(2)

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบั age-related macular degeneration (AMD) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีด

ในภำคผนวก 3 

2. ใชส้  ำหรบั diabetic macular edema (DME) โดยมแีนวทำงก ำกบักำรใชย้ำเป็นไปตำมรำยละเอยีดใน 

ภำคผนวก 3 

11.8 อื่นๆ

Protien&antigen free haemodialysateSolcoseryl eye gel 20% NED

Gancyclovir Cymevene sterile sol 500 mg ง

12. Ear, nose, and oropharynx and oral cavity

12.1 Drugs acting on the ear

12.1.1 Otitis externa & otitis media

Chloramphenicol ear drop 1% ก

Dexamethasone+Framycetin+Gramicidin Sofradex ear drop0.05% + 0.5% + 0.005% ค

Furaltadone+PolymixB+Neomycin+Fludrocortisone+S.M.OTO ear drop 5 ml NED

Lidocaine

12.1.2 Drug used in otomycosis

Clotrimazole Candid ear drop 1% NED

12.1.3 Other drugs acting on the ear

Ofloxacin Tarivid ear drop 0.3% ค

เง ือ่นไข
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ใชส้  ำหรบัหูน ำ้หนวกเรื้อรงัทีแ่กว้หูทะล ุทีใ่ช ้Chloramphenicol ไม่ไดผ้ล 

หมำยเหตุ

ควรม ีguideline ทีช่ดัเจนก ำกบักำรใชย้ำน้ี เพรำะกำรใชย้ำอำจส่งผลใหเ้กดิปญัหำเชื้อดื้อยำกลุ่ม quinolones 

Sodium bicarbonate(Hospital Formular)ear drop 5% ก

Docusate sodiumDewax ear drop 0.5% NED

12.2 Drugs acting on the nose

    12.2.1 Drugs used in nasal allergy

Budesonide Rhinocort nasal spray64 mcg/dose 120 doses ข

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป่้วยอำยุ 6 ปีขึ้นไป

. Fluticasone furoateAvamys nasal spray27.5 mcg/dose 120 doses ง

เง ือ่นไข

ใชก้บัผูป้วยอำยุ 2 ปีขึ้นไปในขอ้บ่งใช ้

 1.โพรงจมูกอกัเสบจำกภูมแิพท้ีเ่กดิตำมฤดกูำลและตลอดปี

 2.เยื่อบตุำอกัเสบจำกภูมแิพ ้

Mometasone furoateNasonex nasal spray50 mcg/dose 140 doses NED

Triamcinolone acetonideNasacort nasal spray50 mcg/dose 120 doses NED

    12.2.2 Topical nasal decongestants

Ephedrine solution sol 0.25% ก

sol 0.5% ก

sol 1% ก

Oxymetazoline HclIliadin nasal drop 0.025% ข

Iliadin nasal spray 0.05% ข

12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity

  12.3.1 Drug used in treatment of oral ulcer
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Chlorhexidine gluconate Mouth wash sol ก

Glycerine borax sol ก

Protien free haemodialysate+polidocanolSolcoseryl Dental paste                  5%1%  5 gNED

Triamcinolone acetonideKenalog oral base 0.1% in 1 g ก

    12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs

Clotrimazole Candinas troche 10 mg ก

Miconazole oral gel 5 g ก

   12.3.3 Antiseptics for root canal treatment

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

Chlorhexidine gluconate Mouth wash sol ก

    12.3.5 Other dental preparations

Special mouthwash 240, 480 ml ก

13. Skin

13.1 Anti-infective skin preparations

    13.1.1 Antibacterial preparations

Mupirocin Bactroban oint 2% in 5 g ข

เง ือ่นไข 

จ ำกดักำรใชเ้ฉพำะ Methicillin - resistant S.aureus (MRSA) 

Silver sulfadiazineFlamazine cream 1% in 500 g ก

TetrachlorodecaoxygenOxoferin sol 50 ml NED

    13.1.2 Antifungal preparations

Benzoic acid + Salicylic acid Whitfield's oint 6% + 3% ก

Clotrimazole Canesten cream 1% ก
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Sodium thiosulfate(Hospital Formular)sol 20% ก

ClotrimazoleMycoderm Cpowder 1%-75 g NED

    13.1.3 Parasiticidal preparations

Benzyl benzoate lotion 25% ก

Ivermectin Tab ข

    13.1.4 Antibacterial with corticosteroid preparations

Fucidic acid + HydrocortisoneFucidin-H cream (2+1)% in 5 g NED

    13.1.5 Medicated Surgical Dressings

Chlorhexidine acetateBactigras Gauze dressing             10x10 cmNED

Gauze dressing             15x20 cmNED

Clostridiopeptidase AIroxol ointment                            15gNED

Silver coatedActicoat Gauze dressing             10x20 cmNED

Hydrogel wound dressingIntrasite Gel                                   25gNED

Zinc hyarulonidateCuriosin Gel                                   15gNED

13.2 Emollient and barrier preparations

BetasitosterolMebo cream NED

Coal Tar LCD cream 5% ก

DexpanthenolBepanthen oint NED

Emoillient cream(Hospital Formular)cream ก

Lubricating gelK-Y jelly gel NED

Olive oil oil ก

Ultrasound gel(Hospital Formular)gel ก

Urea(Hospital Formular) cream 5% ก

cream 10% ก

White vaseline oint ก

Zinc oxide(Hospital Formular)paste ก
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13.3 Topical antipruritics

Calamine lotion lotion 60, 120, 240 ml ก

Tacrolimus Protopic oint 0.1%-10 g NED

13.4 Topical corticosteroids

ควรระมดัระวงัการใชย้าทาสเตียรอยดท่ี์มีความแรงสูงและสูงมากในเด็กเล็ก และผูสู้งอายุ โดยเฉพาะผิวหนัง 

บริเวณรอบดวงตา ขอ้พบัตา่งๆ เยื่อบุปาก ทวาร และอวยัวะเพศ เน่ืองจากบุคคลกลุม่น้ีมีผิวหนังบาง จึงอาจมีผลขา้งเคียง 

ตอ่ผิวหนังบริเวณท่ีทายา และยาอาจถูกดดูซึมท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีเป็น systemic side-effect ได ้

Betamethasone dipropionateDiprosone cream 0.05% in 5 g ก

Mometasone furoateElomet cream 0.1% in 5 g ง

เง ือ่นไข 

ใชก้รณีตอ้งใชย้ำเป็นเวลำนำน 

Prednisolone cream 0.5% in 5g ก

Triamcinolone acetonidecream 0.1% ก

lotion 0.1% ก

Triamcinolone acetonide+Salicyclic acidcream 0.1% + 3% ก

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

Coal tar( Hospital Formular )shampoo ก

Acitretin Neotigason cap 10 mg

เง ือ่นไข

1. ใชส้  ำหรบัสะเก็ดเงนิชนิดปำนกลำงถงึรุนแรง ทีไ่ม่ตอบสนองต่อยำอื่นหรือมขีอ้หำ้มในกำรใช ้methotrexate 

2. ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญดำ้นตจวทิยำ ส ำหรบัรกัษำโรคผวิหนงัเรื้อรงัอื่นๆ ทีไ่ม่ตอบสนองต่อกำรรกัษำท ัว่ไป 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

หำ้มใชใ้นหญงิต ัง้ครรภ ์และหลงัจำกหยุดยำน้ีแลว้ใหคุ้มก ำเนิดเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 3 ปี 

Calcipotriol + betamethasone Xamiol jel (50+500)mcg-15g NED

Methotrexate tab 2.5mg ข

เง ือ่นไข

ใชส้  ำหรบัสะเก็ดเงนิชนิดปำนกลำงถงึรุนแรงทีด่ื้อต่อยำอื่น 
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13.6 Preparations for warts and calluses

Podophylline paint ก

Salicylic acid cream 3% ก

Silver nitrate crystal ก

Trichoroacetic acidTCA sol ก

14. Immunological products & vaccines

Anti D Sterile sol 1500 u /2ml ก

Rabies vaccine (vero cells)Verorab inj 2.5 iu/0.5ml ก

Equine Rabies immunoglobulin ERIG inj 1,000 iu/5ml ก

Human Rabies immunoglobulin HRIG inj 300 iu/2ml ข

Equine Tetanus antitoxin (immunoglobulin)TAT inj 1,500 iu/ml ก

Human Tetanus immunoglobulin Tetuman inj 250 iu/2ml ข

Hepatitis B vaccine(แรกเกดิ)HBVAX inj 5 mcg/0.5ml ก

Hepatitis B vaccineHBVAX inj 10 mcg/ml ก

Human Hepatitis B immunoglobulin HBIG inj 400 iu/2ml ง

เง ือ่นไข

ใชร่้วมกบักำรฉีด Hepatitis B vaccine เฉพำะในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ทำรกแรกเกดิทีม่ำรดำม ีHBsAg เป็นบวก 

2. เมือ่ผวิหนงัหรือเยื่อเมอืกสมัผสักบัเลอืดหรือสำรคดัหล ัง่ทีม่ ีHBsAg เป็นบวก เช่นบคุลำกรทำงกำรแพทย ์

ทีเ่กดิอบุตัเิหตสุมัผสัโรคจำกกำรท ำงำนตำมแนวปฏบิตัขิองสถำนพยำบำลนัน้ ๆ หรือผูท้ีถู่กข่มขนื 

3. ป้องกนัผูป่้วยจำกกำรกลบัเป็นโรคตบัอกัเสบบซี ้ำหลงัจำกไดร้บักำรเปลีย่นตบัแลว้ 

หมำยเหต ุ

 ในทำรกแรกเกดิซึง่มำรดำมอีำยุครรภป์กต ิกำรใหว้คัซนีภำยใน 24 ชัว่โมง สำมำรถป้องกนักำรตดิเชื้อไดม้ำก 

อยู่แลว้ กำรให ้HBIG ไม่ท  ำใหก้ำรป้องกนัสูงขึ้น 

BCG (Bacillus Calmette-Gue
/
rin)inj ก

Diphtheria antitoxin inj 10,000 iu/5ml ก

Diphtheria-tetanus vaccine (dT)inj ก

Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine (DTP)inj ก
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Influenza vaccineVaxigrip inj ก

Japanese encephalitis vaccineinj ก

Measle-Mump-Rubella vaccine (MMR)inj ก

Measles vaccine inj ก

Pneumococcal vaccinePrevnar13 inj NED

Poliomyelitis vaccine (OPV)oral sol ก

Rubella vaccine inj ก

15. Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

    15.1.1 Intravenous anaesthetics

Ketamine hydrochlorideKetalar sterile sol 500 mg/10ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชฉี้ดเขำ้กลำ้มเน้ือกบัผูป่้วยทีห่ำเสน้เลอืดส ำหรบัใหน้ ำ้เกลอืไม่ได ้

2. ใชใ้นกรณีทีผู่ป่้วยมคีวำมดนัเลอืดต ำ่ 

3. ใชใ้นกำรระงบัควำมรูส้กึส ำหรบักำรท ำหตัถกำรทีใ่ชร้ะยะเวลำส ัน้ๆ 

4. ใชเ้ป็นยำเสริม (adjunct therapy) เพือ่ระงบัอำกำรปวดรุนแรง (intractable pain) 

Propofol sterile sol 200 mg/20ml ค

Thiopental  sodium sterile pwdr 1 g ค

     15.1.2 Inhalational anaesthetics

Sevoflurane Sevorane volatile liquid 250 ml ค

    15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)

CisatracuriumNimbex sterile sol 2mg /ml 5ml ค

Rocuronium bromideEsmeron sterile sol 50 mg/5ml ค

Succinylcholine Cl (Suxamethonium Cl)Succinyl sterile pwdr 500 mg ค
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    15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs

Diazepam sterile sol 10 mg/2ml ก

tab 2 mg ก

tab 5 mg ก

Fentanyl  citrate sterile sol 100 mcg/2ml ค

Midazolam Dormicum sterile sol 5 mg/ml ง

15 mg/3ml ง

เง ือ่นไข

1. ใชเ้สริมยำระงบัควำมรูส้กึ 

2. ใชเ้พือ่ใหผู้ป่้วยสงบ คลำยควำมวติกกงัวลท ัง้ในระยะ ก่อนระหว่ำงและหลงัท ำหตัถกำร 

3. ใชร้ะงบัชกั 

Morphine sulfate sterile sol 10 mg/ml ค

Pethidine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml ค

    15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anaesthesia

Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml ก

เง ือ่นไข

 ใชแ้กฤ้ทธิ์ยำหย่อนกลำ้มเน้ือ 

Neostigmine methylsulfateProstigmin sterile sol 2.5 mg/ml ก

เง ือ่นไข

 ใชแ้กฤ้ทธิ์ยำหย่อนกลำ้มเน้ือ 

15.2 Local anaesthesia

Bupivacaine HClMarcaine sterile sol 0.5% in 10 ml ข

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

อำจท ำใหเ้กดิพษิต่อหวัใจ 

หมำยเหตุ

ใชใ้นกรณี local infiltration 

Bupivacaine HCl + DextroseMarcaine heavysterile sol 0.5% + 8% in 4 ml ค
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ค ำเตอืน   อำจท ำใหเ้กดิพษิต่อหวัใจ

Lidocaine hydrochlorideXylocaine jelly 2% in 30 g ก

spray 10% in 50 ml ก

sterile sol 1% in 50 ml ก

sterile sol 2% in 50 ml ก

Viscous 2% 15 ml ก

Lidocaine hydrochloride + adrenalineXylocaine sterile sol1% + 1:100,000 in20 ml ก

sterile sol2% + 1:80,000 in20 ml ก

Mepivacaine + adrenalineScandonest dental catridge2% + 1:100,000 in 1.8 ml ก

dental catridge4% + 1:100,000 in 1.8 ml ก

Lidocaine + Chlorhexidine Cathejell jelly 12.5 g/หลอด NED

16. Antidotes

ยาในกลุ่มน้ีหลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบญัชีน้ี เน่ืองจากเป็นยาก าพรา้ (orphan drugs) ที่มีปญัหาการจดัหา

และไม่มีทะเบียนต ารบัยา  แต่ควรสง่เสริมใหมี้การจดัหามาใชแ้ละควรอนุมตัิใหเ้บิกค่ายาได ้

หมายเลขโทรศพัทข์องศูนยพ์ิษวิทยา เช่น ศูนยพ์ิษวิทยา ร.พ.รามาธิบดี โทร.0 2201 1083  ศูนยพ์ิษวิทยา 

ร.พ.ศิริราช โทร.0 2419 7007 

Acetylcysteine (N-acetylcysteine)NacLong  Eff Tab 600 mg NED

inj 300 mg ก

เง ือ่นไข

 ใชแ้กพ้ษิจำกกำรไดร้บั paracetamol เกนิขนำด 

Banded Krait Antiveninงูสำมเหลีย่ม inj 10 ml ก

Cobra Antiveninงูเห่ำ inj 10 ml ก

Green Pit Viper Antivenin งูเขยีวหำงไหมi้nj 10 ml ก

King Cobra Antiveninงูจงอำง inj 10 ml ก

Malayan Krait Antiveninงูทบัสมงิคลำ inj 10 ml ก

Malayan Pit Viper Antivenin งูกะปะ inj 10 ml ก

Russell's Viper Antivenin งูแมวเซำ inj 10 ml ก

Polyvalent antivenom for hematotoxin inj ก
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เง ือ่นไข

ใชแ้กพ้ษิต่อระบบเลอืดในรำยทีถู่กงูไม่ทรำบชนิดกดั 

Polyvalent antivenom for neurotoxin inj ก

เง ือ่นไข

ใชแ้กพ้ษิต่อระบบประสำทในรำยทีถู่กงูไม่ทรำบชนิดกดั

Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml ก

เง ือ่นไข   

 ใชต้ำ้นพษิ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภำวะ cholinergic crisis 

Benztropine mesylate sterile sol ก

เง ือ่นไข

 ใชบ้  ำบดัภำวะ dystonia เน่ืองจำกยำ 

Botulinum antitoxinBotox inj 100 U ง

Calcium Disodium Versenate (Calcium EDTA)sterile sol 1,000 mg/5ml ค

Calcium folinate (folinic acid)Leucovorin sterile sol 50 mg/5ml ง

sterile sol 300 mg/5ml ง

Calcium folinate (folinic acid)Leucovorin tab 15 mg ง

เง ือ่นไข 

1. ใชบ้  ำบดัพษิจำกสำร folic acid antagonists, methotrexate, trimethoprim และ pyrimethamine 

2. ใชป้้องกนัพษิจำก methotrexate เฉพำะกรณีใชย้ำน้ีในขนำดสูง 

3. ใหร่้วมกบั fluorouracil (5-FU) ในกำรบ ำบดั gastrointestinal malignancy

Calcium gluconate (Ca 4.5 mEq/amp)sterile sol 10% in 10 ml ก

เง ือ่นไข

ใชบ้  ำบดัพษิจำก hydrofluoric acid และ calcium channel blockers 

หมำยเหตุ

ใหฉี้ดเขำ้เสน้เลอืดอย่ำงชำ้ๆ กำรฉีดเร็วอำจท ำใหผู้ป่้วยเสยีชีวติได ้

Charcoal, activated pwdr 50 g ก

CyclophosphamideEndoxan sterile pwdr 200 mg ค

เง ือ่นไข 



- 76 -

 ใชบ้  ำบดัพษิจำกสำร paraquat ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของศูนยพ์ษิวทิยำ 

Deferoxamine mesilate Desferol sterile pwdr 500mg ค

(Desferrioxamine mesilate) 

เง ือ่นไข 

ใชก้ ำจดัพษิจำกภำวะธำตเุหลก็สูงผดิปกตเิฉียบพลนั และเรื้อรงั 

Dimercaprol BAL sterile sol 100 mg/2ml ก

เง ือ่นไข 

ใชบ้  ำบดัพษิเฉียบพลนัจำกปรอท ทอง และสำรหนู และใชร่้วมกบั sodium calcium edetate ในกรณีบ ำบดั 

พษิเฉียบพลนัจำกตะกัว่ 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

หำ้มใชใ้นผูป่้วยทีม่ปีระวตัแิพถ้ ัว่ลสิง (peanut) และอำจมกีำรแพข้ำ้มกลุ่มไปยงัถ ัว่เหลอืง (soya) ได ้

Flumazenil Anexate sterile sol 0.5 mg/5ml ง

เง ือ่นไข 

 ใชแ้กฤ้ทธิ์จำกกำรใชย้ำในกลุ่ม benzodiazepines กรณีกำรท ำหตัถกำรทำงวสิญัญ ี

Ipecacuanha syr 2 mg/15ml ก

Methylene blue sterile sol ง

ค ำเตอืน

ควรใชอ้ย่ำงระมดัระวงัในผูป่้วยภำวะกำรท ำงำนของไตบกพร่องข ัน้รุนแรง และผูป่้วยขำดเอนไชม ์G6PD

Naloxone hydrochlorideNarcan sterile sol 0.4 mg/ml ก

เง ือ่นไข

1. ใชบ้  ำบดัอำกำรพษิเฉียบพลนัจำกสำรกลุ่ม opioids และ clonidine 

2. ใชบ้  ำบดัภำวะกดกำรหำยใจทีไ่ม่ทรำบสำเหต ุ

Norepinephrine  (Noradrenaline) sterile sol 4mg/4ml ง

เง ือ่นไข

 ใชบ้  ำบดัภำวะควำมดนัเลอืดตกเน่ืองจำกยำ เช่น ยำกลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ 

theophylline เป็นตน้ 

PEG lavage sol ก

Pralidoxime Chloride 2-PAM sterile pwdr 1 g ก
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เง ือ่นไข 

ใชบ้  ำบดัพษิเฉียบพลนัจำก organophosphates 

Protamine sulfate sterile sol 50 mg/5ml ค

เง ือ่นไข 

 ใชใ้นกรณีทีม่เีลอืดออกมำกผดิปกตจิำกกำรไดร้บั heparin เกนิขนำด 

Penicillamine Cuprimine cap 250mg ค

เง ือ่นไข 

ใชบ้  ำบดัอำกำรพษิจำกสำรทองแดง ตะกัว่ ปรอท และสำรหนู 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

ระวงักำรใชก้บัหญงิต ัง้ครรภเ์พรำะเป็นสำรก่อวรูิป (teratogen) 

Sodium bicarbonate sterile sol ก

เง ือ่นไข

1. ใชบ้  ำบดัภำวะ hyperkalemia และพษิเฉียบพลนัจำกสำร tricyclic antidepressants, antiarrythmics type I 

2. ใชป้รบัปสัสำวะใหเ้ป็นด่ำง เพือ่เร่งกำรก ำจดัสำรพษิ เช่น salicylates, metformin, phenformin เป็นตน้ 

 Vitamin K1 sterile sol ก

เง ือ่นไข

 ใชบ้  ำบดัพษิจำกยำ anticoagulants (coumarin derivatives) 

17. Contrast media & Radiopharmaceuticals

17.1 X-ray contrast media, iodinated

    17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

Iopromide Ultravist 300sterile sol300 mgI/ml in 50ml ง

    17.1.2 Drugs used in angiography

Iopamidol Iopamiro-300 300 mgI/ml in 50ml ง

เง ือ่นไข 

ใชส้  าหรบั interventional neuroradiology 
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17.2 X - ray contrast media, non - iodinated

Barium sulfate susp 300ml ก

18. สมุนไพร

ขมิน้ชนั cap 500 mg ก

น ำ้มนัตะไคร้หอม sol 60 ml ก

ยำชงรำงจืด ซอง ก

ยำอมมะแว้ง tab 20 tab/ซอง ก

ยำแก้ไอมะขำมป้อม Syr 60 ml ก

ยำหมอ่งเสลดพงัพอน cream 15 g ก

ยำหมอ่งไพล oint 50 g NED

ลกูประคบ ลูก NED

เจลพริก gel 30g ก

เพชรสงัฆำต cap ก

ชำชงชมุเหด็เทศ ซอง ก

ชำชงดอกค ำฝอย ซอง 2 gm ก

ชำชงหญ้ำดอกขำว ซอง 3 gm ก

ยำธำตอุบเชย sol ก

เถำวลัย์เปรียง cap ก

มะระขีน้ก cap ก

บอระเพ็ด cap ก

ฟ้ำทะลำยโจร cap ก

เสลดพงัพอนน ำ้ sol 60 ml ก

ทงิเจอร์ทองพนัชัง่ sol 60 ml ก

ครีมพญำยอ cream 15 gm ก


