
1. Gastro-intestinal system

1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia
Aluminium hydroxide tab 500 mg ข

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

+ magnesium hydroxide + Simethicone

Carminative mixt 240,480 ml ก

Misoprostol Cytotec tab 200 mcg NED

Simethicone Air-X infant drop 40 mg/0.6ml in 15 ml ก

Air-X tab 80 mg ก

Sodium bicarbonate Sodamint tab 300 mg NED

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

1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility
Domperidone Motilium susp 5 mg/5ml in 30 ml ก

Motilium tab 10 mg ก

Drotaverine Deolin tab 40 mg NED

Hyoscine- n- butylbromide Buscopan sterile sol 20 mg/ml ก

Buscopan syr 5 mg/5ml in 30 ml ก

Buscopan tab 10 mg ก

Metoclopramide hydrochloride Plasil sterile sol 10 mg/2ml ก

Plasil tab 10 mg ก

1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding
Bismuth subsalicylate Gastro-bismol tab 524 mg ง

เงอืนไข

1.ใชเ้ป็น second-line drug ในการกาํจดั H.pyroli

2. หา้มใชใ้นเดก็อายุนอ้ยกวา่ 12 ปี

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

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั high output pancreaticfistula

2. ใชส้าํหรบั variceal bleeding โดยใชร่้วมกบั therapeutic endoscopic intervention

 3.  ใชใ้นกรณี bleeding ทมีหีลกัฐานวา่เป็นภาวะเลอืดออกจาก portal hypertensive gastropathy



4.   ใชส้าํหรบั neuroendocrine tumors

Omeprazole cap 20 mg ก

Omeprazole sodium sterile pwdr 40 mg ข

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

หา้มใหท้างหลอดเลอืดดาํนานเกินกวา่ 30 นาที

Pantoprazole Controloc sterile pwdr 40 mg ค

Sucralfate Ulsanic tab 1 g ค

เงอืนไข

ใชเ้ฉพาะกรณีหญงิตงัครรภ์

Na rabeprazole Pariet tab 20 mg NED

1.4 Drugs used in acute diarrhea
Loperamide hydrochloride Imodium cap 2 mg ข

เงอืนไข

ไมใ่ชก้บัเดก็อายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 

Oral Rehydration Salt ORS pwdr ก

คาํแนะนํา

การชดเชยสารนาํและเกลอืแร่เป็นเป้าหมายสาํคญัในการรกัษาโรคทอ้งร่วงเฉยบีพลนั

การใชย้าตา้นแบคทเรยีในผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นสงิไมจ่าํเป็นและควรหลกีเลยีง

1.5 Drugs used in chronic bowel disorders
Sulfasalazine Salazopyrin EC tab 500 mg ค

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั chronic iflammatory bowel disease

Mesalazine Salofalk EC tab ค

เงอืนไข

1.ชนิดเมด็ ใชเ้ป็นทางเลอืกของ sulfasalazine ในกรณีผูป่้วยแพย้ากลุม่ซลัฟา หรอืตอ้งการลดอาการขา้งเคยีงจากการใชย้า



2.ชนิดเหน็บทวารหนกั ใชส้าํหรบั ulcerative colitis (บริเวณ sigmoid และ rectum) และ radiation proctitis

3.ชนิดสวนทวารหนกั (enema) ใชส้ าหรบั mild to moderate ulcerative colitis บริเวณ left-sided colon

1.6 Laxatives
Bisacodyl Dulcolax rectal supp 5 mg ก

Glycerine rectal suppo rectal supp 1.5 g/supp ก

Castor oil oil ก

Lactulose Duphalac syr 10 g/15ml in 100 ml ข

เงอืนไข

1. ใชส้าหรบั hepatic encephalopathy

2. ใชส้าหรบั chronic constipation ในเดก็อายุนอ้ยกวา่ 6 ปี

3. ใชเ้ป็นทางเลอืกในหญงิตงัครรภท์ใีชย้าระบายอนืไมไ่ด ้

4. ใชเ้ป็นทางเลอืกในผูป่้วยทมีขีอ้หา้มใช ้magnesium

Magnesium hydroxide MOM susp 1.2 g/15ml in 240 ml ก

Sennosides Senokot tab ก

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

Unisonเดก็ enema 20ml ก

Sodium phosphate Swiff Oral sol 90 ml ค

เงอืนไข

1.ใชส้าํหรบัเตรืยมลาํไสใ้หญ่ก่อนการผ่าตดัหรือตรวจลาํไส ้

2.ไมใ่ชย้านเีพอืทดแทนการขาดฟอสเฟต หรือใชเ้ป็นยาระบายหรือยาถ่าย

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

1. รบัประทานไมเ่กินครงัละ 45 มลิลลิติร และไมเ่กิน 90 มลิลลิติรภายใน 24 ชวัโมง 

2.ใหร้ะวงัในผูป่้วยสูงอายุ ผูป่้วยโรคไตวาย และผูป่้วยโรคหวัใจลม้เหลว

1.7 Local preparations for anal and rectal disorders
Hydrocortisone + Cinchocaine HCl + Framycetin sulfate + Aesculin Proctosedyl rectal suppo (5+5+10+10) mg/suppo ข

เงอืนไข

1. หนึงรูปแบบใหเ้ลอืก 1 สตูร

2. ใชไ้มเ่กิน 7 วนั

Diosmin + hesperidin Daflon tab (450+50) mg NED

1.8 Drugs affecting intestinal secretions



Cholestyramine Questran oral pwdr 4 gm ข

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome

Pancreatic enzyme Combizym tab 200 mg ง

เงอืนไข

ใชเ้ฉพาะผูป่้วยทเีป็น pancreatic insufficiency เท่านนั

Pancreatic enzyme+Lipase Creon40,000 cap 400 mg+40,000 U NED

Ursodeoxycholic acid Ursolin tab 250 mg ง

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั cholestatic liver disease ไดแ้ก่ primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, biliary

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

1.9 Other Gastrointestinal Drugs

2. Cardiovascular system

2.1 Positive inotropic drugs
Digoxin Lanoxin elixir 50 mcg/ml in 60 ml ก

Lanoxin sterile sol 500 mcg/2ml ก

Lanoxin tab 250 mcg (0.25mg) ก

Lanoxin PG tab 62.5 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 sol 20% in 100 ml ก

Spironolactone Aldactone tab 25 mg ก

tab 100 mg ก

2.3 Anti-arrhythmic drugs
Amiodarone hydrochloride Cordarone sterile sol 150 mg/3ml ค



เงอืนไข Cordarone tab 200 mg ค

ใชส้าํหรบั supraventricular, ventricular  arrhythmias

Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั symptomatic bradycardia และการตรวจพเิศษทางหวัใจ

Adenosine Adenocor sterile sol 6 mg/ 2mll ก

เงอืนไข

1.ใชส้าํหรบัรกัษา supraventricular tachycardia

เมอืมขีอ้หา้มใชย้าverapamil หรือไมม่ยีา verapamil ใหใ้ช ้

3.ใชส้าํหรบัการตรวจพเิศษทางหวัใจ

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

tab 25 mg ค

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั heart failure with reduced ejection fraction

Metoprolol Denex tab 100 mg ก

Propranolol hydrochloride tab 10 mg ก

tab 40 mg ก

Labetarol Avexa sterile sol 100 mg/ 20ml ค

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั hypertensive emergencies 

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

    2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs

Hydralazine hydrochloride Apressoline tab 25 mg ก

Hydralazine hydrochloride Nepresol sterile sol 25 mg ก

2.ใชฉี้ดเขา้หลอดเลอืดหวัใจเพอืรกัษาภาวะ no reflow ในผูป่้วยทไีดร้บัการทาํ Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 



เงอืนไข

ชนิดฉีดใชส้าํหรบั hypertensive emergencies¹ ในหญิงตงัครรภ์

¹ hypertensive emergencies หมายถงึภาวะทมี ีtarget organ damage (TOD) เช่น hypertensive encephalopathy,

acute pulmonary edema, eclampsia เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมคีวามดนั diastolic ตงัแต่ 120-130 mmHg

Minoxidil tab 5 mg NED

    2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs

Methyldopa Aldomet tab 250 mg ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัรกัษาความดนัเลอืดสูงในหญิงตงัครรภ์

    2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs

Doxazosin mesylate 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

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั hypertensive urgency²

หมายเหตุ

 กรณีทสีถานพยาบาลไมม่ยีาฉีดหรอืไมส่ามารถใชย้าฉีดในการรกัษา hypertensive emergencies

อาจพจิารณาใช ้captopril เป็นทางเลอืกในการรกัษา

 *hypertensive urgency หมายถงึ ภาวะทมีคีวามดนัเลอืดสูงรุนแรง (severe elevated blood pressure) ทไีมม่ภีาวะ

target organ  damage (TOD) โดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมคีวามดนั diastolic ตงัแต่ 120-130 mmHg

    2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists

Losartan K tab 50 mg ข

tab 100 mg ข

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยทใีชย้าในกลุม่ Angiotensin-converting enzyme inhibitors ไมไ่ด ้เนืองจากเกิดอาการอนัไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า



2.6 Nitrates , calcium-channel blockers and other vasodilators
    2.6.1 Nitrates

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

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั hypertensive emergencies ในกรณีทมี ีcoronary ischemia

Isosorbide dinitrate Isordil sublingual tab                    5 mg ก

tab 10 mg ก

Isosorbide-5-mononitrate Monolin cap 20 mg ก

    2.6.2 Calcium-channel blockers 

ยากลุ่มนีชนิดทีเป็น short-acting dihydropyridine (เช่น nifedipine immediate release)

ไม่แนะนําใหใ้ชร้กัษา essential hypertension, hypertensive emergencies, hypertensive

urgency และ angina pectoris เนืองจากมียาอืนทีปลอดภยักว่า

Amlodipine besilate Amlopine tab 5 mg ก

Diltiazem hydrochloride Diltiazem tab 30 mg ข

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั ischemic heart disease (IHD) 

Diltiazem hydrochloride Cardil SR SR tab 120 mg ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั ischemic heart disease (IHD)

Diltiazem hydrochloride Herbessor sterile sol 10mg NED

Manidipine hydrochloride Madiplot tab 20 mg ข

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัเป็นทางเลอืกในการรกัษาผูป่้วยททีนต่อผลขา้งเคยีงของยา Amlodipine ไมไ่ด ้

Nicardipine hydrochloride Cardepine sterile sol 2 mg/2ml ค

เงอืนไข Cardepine sterile sol 10 mg/10ml ค

1.ใชก้บัผูป่้วยhypertensive emergencies ทไีมม่ภีาวะแทรกซอ้นทางหวัใจ

กลุม่ดงักลา่ว



2.ใชเ้ป็นยาแทน(alternative drug)ในกรณีทไีมส่ามารถใชย้า sodium nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate(nitroglycerine)ได ้

Nifedipine retard tab 20 mg ง

เงอืนไข

1.ใชส้าํหรบัความดนัเลอืดสูงในหญิงตงัครรภท์ใีช ้methyldopa และ hydralazine แลว้ไมไ่ดผ้ล

2.ใชส้าํหรบั intractable Raynaud’s phenomenon

Nimodipine Nimotop tab 30 mg ง

เงอืนไข

Verapamil hydrochloride Verapin tab 40 mg ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั ischemic heart disease (IHD)

    2.6.3 Other vasodilators and cerebral activators

Trimetazidine Vastarael MR tab 35 mg NED

Sildenafil citrate Revatio tab 20 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัผูป่้วยภาวะ pulmonary arterial hypertension (PAH) ทเีกิดจากโรคหวัใจแต่กาํเนิด

(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. ไดร้บัการตรวจวนิจฉิยัตามขนัตอนวธิทีปีรากฏในแนวทางเวชปฏบิตั ิ

4. แนะนาํใหห้ยุดยาเมอืผลการประเมนิทกุ 3 เดอืนมอีาการทรุดลงอย่างต่อเนืองอย่างนอ้ย 2

รอบการประเมนิเกณฑอ์าการทรุดลงหมายถงึการตรวจพบอย่างนอ้ย 2 ขอ้ต่อไปนีคอื

4.1 ตรวจร่างกายมอีาการแสดงของ progressive right heart failure

4.2 WHO functional classification เพมิขนึกวา่เดมิ

4.3 6MWT ลดลงกวา่เดมิ 25%

4.4 Echocardiography พบลกัษณะทบื่งชวีา่อาการทรุดลงเช่น right atrium และ right ventricle

โตขนึกวา่เดมิ, right ventricular systolic pressure (RVSP) สงูขนึกวา่เดมิ, RV dysfunction,

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

2.7 Sympathomimetics

    2.7.1 Inotropic sympathomimetics

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นประสาทวทิยาและประสาทศลัยศาสตรส์าํหรบัป้องกนัพยาธสิภาพของระบบประสาททีอาจดาํเนินต่อไปจาการหดตวัของ

หลอดเลอืด ภายหลงัการเกิด subarachnoid hemorrhage 



Dobutamine hydrochloride sterile sol 250 mg/20ml ข

Dopamine  hydrochloride sterile sol 250 mg/10ml ก

    2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics

Ephedrine hydrochloride sterile sol 30 mg/ml ค

วตัถอุอกฤทธต่ิอจติประสาทประเภท 2

Norepinephrine bitartrate Levophed sterile sol 4 ml ก

    2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation

Adrenaline Epinephrine sterile sol 1 mg/ml ก

2.8 Anticoagulants

Dabigatran(ยาเฉพาะราย) Pradaxa tab 110 mg NED

Fondaparinux sodium Arixtra sterile sol 2.5mg / 0.5ml ง

เงอืนไข

Enoxaparin sodium Clexane sterile sol 4000 iu/0.4 ml ค

sterile sol 6000 iu/0.6 ml ค

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั deep vein thrombosis และ pulmonary embolism

2. ใชส้าํหรบั venous stroke และ cardioembolic stroke

3. ใชก้บัผูป่้วย acute coronary syndrome (ACS) ทตีอ้ง

รบัการรกัษาดว้ยวธิ ีPercutaneous Coronary  Intervention(PCI)

หมายเหตุ

ในกรณีท ีACS ทมีแีผนการรกัษาแบบ conservative ใหใ้ช ้fondaparinux แทน

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

Warfarin sodium Coumadin 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

ใชส้าํหรบั acute coronary syndrome ทไีมต่อ้งทาํ Percutaneous Coronary Intervention (conservative management)



Clopidogrel  Plavix  tab 75 mg ค

Clopidogrel GPO tab 75 mg ค

เงอืนไข

1. ใชก้บัผูป่้วยทใีช ้aspirin ไมไ่ด ้

 เฉพาะกรณีทใีชป้้องกนัโรคเกียวกบัหลอดเลอืดหวัใจหรอืสมองแบบทุตยิภูม(ิsecondary prevention)

2. ใหร่้วมกบั aspirin หลงัการใส่ขดลวดคาํยนัผนงัหลอดเลอืด (stent) เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

3. ใชใ้นกรณีผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจทไีดร้บั aspirin แลว้ยงัเกิด acute coronary syndrome หรือ

 recurrent thrombotic events

4. ในกรณีทไีดร้บัการวนิจฉิยัอย่างชดัเจนแลว้วา่เป็น non-ST elevated acute coronary

syndrome ใหใ้ช ้clopidogrel ร่วมกบั aspirin เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี

หมายเหตุ

ระมดัระวงัการใชย้า clopidogrel ร่วมกบั aspirinเนอืงจากเพมิความเสยีงในการเกิดอาการเลอืดออกไดม้ากกวา่การใช ้

 aspirin หรือ clopidogrel เพยีงชนิดเดยีว

Cilostazol Pletaal tab 50 mg NED

2.10 Fibrinolytic drugs

Streptokinase Streptase sterile pwdr 1,500,000 iu ก

Alteplase Actilyse sterile sol 50mg ง

เงอืนไข

ภายใน 6 เดอืน

2. ใชส้าหรบั acute arterial ischemic stroke โดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นประสาทวทิยา หรอื ประสาทศลัยแพทย์

หรือ แพทยเ์วชศาสตรฉุ์กเฉิน สาหรบัอายุรแพทยท์วัไปและแพทยท์วัไปสามารถสงัไดใ้นโรงพยาบาลทมี ีstroke

unit ทไีดร้บัการรบัรองโดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรือ สถาบนัประสาทวทิยา

กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข และ ไดร้บัการฝึกอบรม หรืออยู่ภายใตเ้ครือขา่ยในการดูแลผูป่้วยโรค

หลอดเลอืดสมองเท่านนั

3. ใชส้าหรบั massive pulmonary embolism ในผูป่้วยทมีคีวามเสยีงต่อการเกิด massive bleeding และมี

hemodynamic instability

4. ใชใ้นกรณีทมี ีacute vascular access thrombosis (หมายถงึ A-V fistula หรือ A-V graft สาํหรบัทาํ

hemodialysis)

1.ใชส้าํหรบัภาวะหลอดเลอืดแดงส่วนปลายอดุตนัทเีกิดจากลมิเลอืด ในกรณีทผูีป่้วยแพs้treptokinase หรือเคยไดร้บั streptokinase



2.11 Haemostatics

Factor VIII dried sterile preparation for IV    500 U จ(2)

เงอืนไข 250 U จ(2)

ใชส้าํหรบัผูป่้วยกลุม่โรคเลอืดออกงา่ยฮโีมฟีเลยี โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้า

เป็นไปตามรายละเอยีดทสีาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาํนกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน และกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัประกาศกาํหนด

Factor IX dried sterile preparation for I V     500 Uจ(2)

เงอืนไข

เช่นเดยีวกบั Factor VIII concentrate, dried

Tranexamic acid Transamin cap 250 mg ค

เงอืนไข

1. ใชใ้นทางทนัตกรรมเฉพาะกรณีหา้มเลอืดดว้ยวธิปีกตแิลว้ไมไ่ดผ้ล

2. ใชก่้อนทาํหตัถการในช่องปากในผูป่้วยทมีแีนวโนม้เลอืดออกแลว้หยุดยาก

3.  ใชส้าํหรบัภาวะระดูมากผดิปกต ิ(menorrhagia)

Tranexamic acid Transamin sterile sol 250 mg/5ml ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

ใชก้บัผูป่้วยทปีระสบอบุตัิเหตแุละมภีาวะเลอืดออกรุนแรง การใหย้าภายใน 3 ชวัโมง

มปีระสทิธิผลในการลดอตัราการเสยีชวีติ แต่การใหย้าหลงัจาก 3ชวัโมงอาจเพมิอตัราการเสยีชวีติจากภาวะเลอืดออก

หมายเหตุ

การใช ้tranexamic acid ไมส่ามารถทดแทนการรกัษาทจีาํเป็นอนื ๆ ได ้เช่น การใหเ้ลอืด เป็นตน้

2.12 Lipid-regulating drugs

Cholestyramine Questran oral pwdr 4 g ข

Gemfibrozil cap 300 mg ก

Nicotinic acid tab 100 mg ก

Simvastatin tab 20 mg ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

1. กรณีผูป่้วยรายใหมไ่มค่วรใหย้า simvastatin เกินวนัละ 40 mg สาํหรบัผูป่้วยทเีคยใชม้านานเกิน 1 ปี

โดยไมเ่กิดผลขา้งเคยีงใหใ้ชย้าในขนาดเดมิต่อไปได ้

2. หา้มใชย้า simvastatin ร่วมกบั gemfibrozil, cyclosporine, danazol หรือ ยาในกลุม่ strong

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



 HIV protease inhibitors เป็นตน้ หากหลกีเลยีงไมไ่ดใ้หห้ยุดยา simvastatin ระหวา่งใชย้าดงักลา่ว

3. หลกีเลยีงการใชย้า simvastatin

3.1 ในขนาดเกินวนัละ 20 mg เมอืใชร่้วมกบัยา amlodipine หรือ amiodarone

3.2 ในขนาดเกินวนัละ 10 mg เมอืใชร่้วมกบัยา diltiazem หรือ verapamil 

Ezetimibe Ezetrol tab 10 mg NED

Fenofibrate Adfen cap 200 mg ค

Atorvastatin calcium Xarator tab 40 mg ข

เงอืนไข

Atorvastatin 40 mg เป็น high intensity statin ทมีขีอ้บ่งใชใ้นกรณีต่อไปนี

1. ผูป่้วยทใีชย้า simvastatin ในขนาด 40 mg ตดิต่อกนั 3 – 6 เดอืน แลว้ยงัไมส่ามารถควบคุมระดบั LDL-C

ไดถ้งึค่าเป้าหมาย

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

3. ผูป่้วยทกีาํลงัเกิด acute vascular events เช่น acute coronary syndrome หรือผูป่้วย clinical ASCVD

ทมี ีacute vascular events ภายในระยะ เวลา 12 เดอืน (เป้าหมาย LDL-C <70 มก./ดล.)

4. ผูป่้วยโรคสมองขาดเลอืดหรือสมองขาดเลอืดชวัคราวทไีมไ่ดเ้กิดจากลมิเลอืดจากหวัใจและมรีะดบั LDL-C

≥ 100 มก/ดล. (เป้าหมาย LDL-C <70 มก./ดล.)

5. ผูป่้วยทไีมส่ามารถใช ้simvastatin ได ้กลา่วคอืมผีลขา้งเคยีง ไดแ้ก่ มค่ีา alanine aminotransferase (ALT)

เพมิขนึ 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกต ิ(upper limit of normal) หรือค่า creatine phosphokinase (CPK)

เพมิขนึมากกวา่ 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกต ิหรอืมกีารใชย้าททีาํใหเ้กิดอนัตรกิริยากบั simvastatin

จนอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายอย่างรา้ยแรง

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

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

ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)

2. หลกีเลยีงการใชย้า atorvastatin

 2.1 ในขนาดเกินวนัละ 40 mg เมอืใชร่้วมกบัยา nefinavir

 2.2 ในขนาดเกินวนัละ 20 mg เมอืใชร่้วมกบัยา clarithromycin, itraconazole, HIV protease

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

3. ระมดัระวงัการใชย้า atorvastatin ร่วมกบัยา lopinavir + ritonavir โดยใหใ้ชย้า atorvastatinในขนาดตาํสุดเท่าทจีาํเป็น

Pitavastatin Pitalip tab 2 mg NED

3. Respiratory system

3.1 Bronchodilators



    3.1.1 Adrenoceptor agonists

Salbutamol sulfate Ventolin MDI 0.1 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 sulfate Bricanyl sterile sol 0.5 mg/ml ก

Bricanyl tab 2.5 mg ก

    3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators

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

Inhalex forte resp 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 ค

    3.1.3 Theophylline

Aminophylline tab 100 mg ก

sterile sol 250 mg/10ml ก

Theophylline Neuline SR SR tab 200 mg ก

3.2 Corticosteroids

Budesonide Aeronide MDI 200 mcg/puff (200puff) ก

Pulmicort nebule  1 mg/2ml) ก

Salmeterol xinafoate + Fluticasone propionate  Seretide Evohaler (25+50) mcg/dose 120 doses ค

Seretide Evohaler (25+125) mcg/dose 120 doses ค

3.3 Leukotriene receptor antagonists

Montelukast Montex tab 10 mg ค

Singulair Oral granules 4 mg ค

เงอืนไข

ใชย้าชนิด oral granules กบัเดก็อายุตงัแต่ 6 เดอืน ถงึ 5 ปี

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

ควรตดิตามอาการไมพ่งึประสงคท์าง neuropsychiatric จากการใชย้าอย่างต่อเนือง



3.4 Antihistamines

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

Zyrtec tab 10 mg ก

Chlorpheniramine maleate Piriton 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

Fexofenadine Telfast tab 180 mg NED

Levocetirizine Xyzal tab 5 mg NED

3.5 Pulmonary surfactants

Beractant(ยาเฉพาะราย) Survanta sterile intratracheal susp 4ml ง

เงอืนไข

1. ใหเ้ลอืกหนงึรายการทจีดัซอืไดถู้กกวา่ระหวา่ง Poractant alfa กบั Beractant

2. ใชโ้ดยผูเ้ชยีวชาญกุมารแพทย์

3.6 Cough preparations

    3.6.1 Cough suppressants

Brown Mixture M.Tussis mixt 240,480 ml ก

Codeine phosphate tab 15 mg ค

Dextromethorphan HBr tab 15 mg ก

    3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations

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

Acetylcysteine pwdr 200 mg NED

carbocysteine  syr 250mg/5ml NED

3.7 Systemic nasal decongestants

Pseudoephedrine HCl tab 60 mg ก

syr 30 mg/5ml in60ml ก

       ไมค่วรใช ้antihistamines เป็นประจาํ (routinely) ในโรคหวดั (common cold) เนอืงจากมปีระสทิธิผลไมแ่ตกต่างจากยาหลอก 



3.8 Other respiratory prepparations

Aromatic Ammonia Spirit spirit 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 clorazepate Trancon cap 5 mg ข

Lorazepam Ativan tab 0.5 mg ก

2 mg ก

4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

    4.2.1 Antipsychotic drugs

Aripiprazole Apalife tab 10 mg NED

Chlorpromazine hydrochloride Largactil sterile sol 50 mg/2ml ก

tab 50 mg ก

tab 100 mg ก

Clozapine tab 25 mg ค

tab 100 mg ค

เงอืนไข 

1. ไมใ่ชเ้ป็นยาตวัแรกในการรกัษา 

2. ควรไดร้บัการวนิิจฉยั และการรกัษาเบอืงตน้โดยแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นจติเวชศาสตร์

Fluphenazine decanoate Deca sterile sol 50 mg/2ml ก

Haloperidol sterile sol 5 mg/ml ก

sterile sol 50 mg/ml ก

tab 2 mg ก

tab 5 mg ก



Perphenazine tab 8 mg ก

tab 16 mg ก

Quetiapine fumarate Neutapin tab 25 mg NED

Quetiapine fumarate Neutapin tab 200 mg ง

เงอืนไข 

1. ใชส้าํหรบั schizophrenia ทไีมต่อบสนองหรอืไมส่ามารถใชย้า risperidone หรือ clozapine ได ้

2. ใชส้าํหรบั bipolar disorder ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาอนื 

Risperidone tab 1 mg ข

tab 2 mg ข

syr 1mg/ml-30ml ข

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

 ไมแ่นะนาํใหใ้ชใ้นเดก็อายุตาํกวา่ 5 ขวบ 

Thioridazine hydrochloride Melleril tab 10 mg ค

Melleril tab 50 mg ค

Trifluoperazine Triplex tab 10 mg ก

    4.2.2 Antimanic drugs

Lithium carbonate cap 300 mg ก

Sodium valproate Depakine Chrono CR tab             500 mg ข

            200 mg ข

Depakine oral sol 200 mg/ml in 60 ml ก

Lamotrigine Neumogine tab             100 mg ค

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั rapid cycling mood disorder หรือ recurrent mood disorder ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาอนื 

2. ใชใ้นกรณีป้องกนั depression ใน Bipolar disorder ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาอนื

4.3 Antidepressant drugs
Amitriptyline hydrochloride tab 10 mg ก

tab 50 mg ก

Escitaalopram tab 20 mg NED

Fluoxetine hydrochloride cap 20 mg ก



Flupentixol+Melitracen Anxiset tab 0.5mg+10mg NED

Flupentixol Decanoate(เฉพาะราย) inj. 40 mg NED

Imipramine tab 25 mg ก

Mianserin hydrochloride(เฉพาะราย) 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 ค

Mirtazapine Remeron Solu tab 30 mg NED

Venlafaxine Efexor tab 37.5 mg NED

4.4 Central nervous system stimulants

Methylphenidate Rubifen tab 10 mg ค

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

2. ใชส้าํหรบั narcolepsy

Methylphenidate 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 hydrochloride Plasil sterile sol 10 mg/2ml ก

Plasil tab 10 mg ก

Ondansetron HCl dihydrate Oncia sterile sol 4 mg/2ml ข

Oncia tab 8 mg ข

Olanzapine tab 10 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัป้องกนัหรอืรกัษาการคลนืไสอ้าเจยีนจากการไดร้บัยาเคมบีาํบดัทกีระตุน้ใหอ้าเจยีนสูง (highly

emetogenic)

2. ใชส้าํหรบัป้องกนัหรอืรกัษาการคลนืไสอ้าเจยีนจากการไดร้บัยาเคมบีาํบดั กรณี resistance หรือ intractable nausea / vomiting



    4.5.2 Drugs used in vestibular disorders

Betahistine mesylate Merislon tab 12 mg ข

Dimenhydrinate Dramamine 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

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั  

หา้มใชใ้นเดก็และวยัรุ่นอายุตาํกวา่ 18 ปี สาํหรบัลดไข ้แกป้วด เพราะเสยีงต่อการเกิด Reye's syndrome

Ibuprofen susp 100 mg/5ml in 60 ml ก

tab 200 mg ก

tab 400 mg ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั  

1. ไมค่วรใช ้ibuprofen ระยะยาวในผูป่้วยทใีช ้low dose aspirin เนอืงจากอาจมผีลต่อตา้นประสทิธิภาพในการ 

ป้องกนัโรคหวัใจของยาแอสไพรนิ

2. ใชใ้นเดก็ทมีอีายุ 3 เดอืนขนึไปเท่านนั 

3.  ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทมีเีกลด็เลอืดตาํ เช่น ไขเ้ลอืดออก 

Paracetamol infant drop 100 mg/ml in 15 ml ก

syr 120 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

Kapanol Prolonged release tab 50 mg ค

Pethidine hydrochloride sterile sol 50 mg/ml ค

Tramadol hydrochloride cap 50 mg ค

Tramol sterile sol 50 mg/ml ค

    4.7.2  Drugs for neuropathic pain 

Amitriptyline hydrochloride tab 10 mg ก

50 mg ก

Carbamazepine tab 200 mg ก

Gabapentin Vultin cap 100 mg ง

cap 300 mg ง

เงอืนไข 

ใชบ้รรเทาอาการปวดซงึเกิดจากความผดิปกตขิองเสน้ประสาทเท่านนั

หมายเหตุ

ไมม่หีลกัฐานวา่มปีระสทิธิผลในการบรรเทาอาการปวดทเีกิดจากความผดิปกตขิองกลา้มเนือ เนือเยอืพงัผดื 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 + Caffeine Cafergot tab (1+100) mg ค

Ibuprofen susp 100 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 hydrochloride tab 10 mg ก

Cyproheptadine tab 4 mg ข

Flunarizine Sibelium cap 5 mg NED

Propranolol hydrochloride tab 10 mg ก

tab 40 mg ก

Topiramate Topamax tab 50 mg ง

เงอืนไข

1. หา้มใชเ้ป็นยาตวัแรกในการป้องกนัไมเกรน

2. ใชใ้นกรณีใชย้าอนืแลว้ไมไ่ดผ้ล

4.8 Antiepileptics

    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

เงอืนไข

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นระบบประสาทกบัผูป่้วยทใีชย้าอนืไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

Levetiracetam Keppra Film-coated tab 500 mg ง

เงอืนไข 

1. ใชก้บัผูป่้วยทใีชย้าอนืไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล โดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นระบบประสาท 

Levetiracetam Keppra inj. 500 mg NED

Phenobarbital syr 20 mg/5ml in 60 ml ก

tab 30 mg ก

tab 60 mg ก

Phenytoin Dilantin cap 100 mg ก

Dilantin Infatab chewable tab 50 mg ก

susp 125 mg/5ml in240 ml NED

Pregabalin tab 75 mg NED

Sodium valproate Depakine Chrono CR tab             500 mg ข



Depakine inj. 400mg ก

Depakine oral sol 200 mg/ml in 60 ml ก

Topiramate Topamax tab 50 mg ง

เงอืนไข

 ใชก้บัผูป่้วยทใีชย้าอนืไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล โดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นระบบประสาท

    4.8.2 Drugs used in status epilepticus

Diazepam sterile sol 10 mg/2ml ก

Midazolam Dormicum sterile sol 5 mg/ml ง

เงอืนไข Dormicum sterile sol 15 mg/ 3 ml ง

1. ใชส้าํหรบั refractory status epilepticus 

2. สงัใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชียวชาญ สาขาประสาทวทิยา สาขากุมารประสาทวทิยา และประสาทศลัยศาสตร ์เท่านนั 

ในกรณีทไีมส่ามารถส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทยผู์เ้ชียวชาญดงักล่าวได ้และอยู่ในหอผูป่้วยวกิฤต (ICU) อนุญาตให ้

อายุรแพทย ์และกุมารแพทยร์กัษาได ้

Phenobarbital Gardenal Sodium sterile sol      200 mg/ml ก

Phenytoin sodium Dilantin sterile sol 250 mg/5ml ก

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

Levetiracetam Keppra inj. 500 mg ง

เงอืนไข 

1. ไมใ่ชเ้ป็นยาตวัแรกในการรกัษาภาวะชกัต่อเนือง ยกเวน้มปีระวตัแิพย้าหรอืไมต่อบสนองต่อยาในกลุ่ม

first generation คอื diazepam, lorazepam, phenytoin sodium, phenobarbital sodium และ sodium valproate

2. สงัใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชียวชาญ สาขาประสาทวทิยา สาขากุมารประสาทวทิยา และประสาทศลัยศาสตร ์เท่านนั 

ในกรณีทไีมส่ามารถส่งต่อผูป่้วยไปพบแพทยผู์เ้ชียวชาญดงักล่าวได ้และอยู่ในหอผูป่้วยวกิฤต (ICU) อนุญาตให ้

อายุรแพทย ์และกุมารแพทยร์กัษาได ้

4.9 Drugs used in movement disoders

Botulinum toxin type A Botox sterile pwdr 100 U      จ(2)

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัโรคคอบดิ (cervical dystonia) ชนิดไมท่ราบสาเหต ุ(idiopathic)

2. ใชส้าํหรบัโรคใบหนา้กระตกุ ครงึซกี (hemifacial spasm) ชนิดไมท่ราบสาเหตุ(ุidiopathic)

3.  ใชส้าํหรบัโรค spasmodic  dysphonia

เงอืนไข

ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญในกรณีทใีชย้าอนืไมไ่ดผ้ล



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

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

Madopar HBS cap (100+25) mg ก

Phenol inj. 5%-5ml ง

Piribedil Trivastal retard 50  SR tab 50 mg NED

Pramipexole Sifrol CR tab 0.375 mg NED

Ropinirole Requip  SR tab 2 mg ง

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคพารก์ินสนั  ทมีเีงอืนไขครบทุกขอ้ดงันี 

1. ไดร้บัยา levodopa ในขนาด 400 มลิลกิรมัต่อวนั แต่ตอบสนองต่อยาไมส่ม ่าเสมอ โดยม ีtotal disabling 

off time มากกวา่ 3 ชวัโมงต่อวนั 

2. ไดร้บัยา bromocriptine ในขนาด 10 มลิลกิรมัต่อวนั เป็นระยะเวลา 6 เดอืนแลว้ไมไ่ดผ้ล โดยม ีtotal 

disabling off time มากกวา่ 3 ชวัโมงต่อวนั หรือเกิดอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้า bromocriptine

Selegiline hydrochloride Jumex tab 5 mg NED

Trihexyphenidyl hydrochloride Artane 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

Clonidine hydrochloride tab 150 mcg ข

4.11 Drugs used in dementia

Donepezil Aricept tab 10 mg จ(2) 

เงอืนไข

 ใชส้าํหรบัภาวะสมองเสอืมจากโรคอลัไซเมอรร์ะดบัรุนแรงนอ้ยถงึปานกลาง 

Rivastigmine Exelon patch 5 cm
3 NED

Exelon patch 10 cm
3 NED

Exelon patch 15 cm
3 NED



Galantamine(เฉพาะราย) Reminyl cap 8 mg NED

Memantine(เฉพาะราย) Ebixa tab 10 mg NED

4.12 Neurotonics&Nootropics

Protien free hydrolysate Cerebrolysin sterile sol 10 mg NED

Piracetam Nootropril 800 mg NED

Vinpocetin Cavinton 5 mg NED

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 syr 125 mg/5ml in 60 ml ก

dry syr 250 mg/5ml in 60 ml ก

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

เงอืนไข

1. ใชร้กัษาโรคตดิเชอืแบคทเีรยีจาํเพาะทดีอืต่อ ampicillin โดยเฉพาะทผีลติเอนไซม ์beta-lactamase 

2. ใชร้กัษาโรคตดิเชอืผสมระหวา่งแบคทเีรียชนิด aerobes และ anaerobes 

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

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืทสีงสยัวา่อาจจะเกิดจากเชอื H. influenzae และ/หรือ M. catarrhalis ทดีอืต่อ ampicillin

2. ใชร้กัษาโรคตดิเชอืผสมระหวา่งแบคทเีรียชนิด aerobes และ anaerobes 

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 syr 62.5 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 sodium Astaz P sterile pwdr 4 g + 500 mg ง

เงอืนไข 

1. ใชใ้นกรณีทใีชย้ากลุ่ม third generation cephalosporins ไมไ่ด ้โดยใหพ้จิารณาเลอืกใชก่้อนยากลุม่

carbapenems ทงัใน empiric และ specific therapy ส าหรบั nosocomial infection เช่น pneumonia, 

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

2. ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื 

     5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams

Cefalexin (Cephalexin) monohydrate Ibilex cap 500 mg ก

syr 250mg/5ml ก

หมายเหตุ

ใชส้าํหรบัการตดิเชอืแบคทเีรยีกรมับวกโดยเฉพาะอย่างยิง S. aureusในผูป่้วยทแีพ ้penicillin แบบไมรุ่นแรง และการตดิเชอืในชมุชนจาก

แบคทเีรยีกรมัลบบางชนิด เช่น E.coli เป็นตน้

Cefazolin sodium Cefazolin sterile pwdr 1 g ก

หมายเหตุ

ใชป้้องกนัการตดิเชอืภายหลงัการผ่าตดั

Cefoperazone sodium + Sulbactam sodium Sulcef sterile pwdr 1 g = (500+500) mg ง

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั nosocomial infection จากเชอืแบคทเีรยีกรมัลบ โดยเฉพาะการตดิเชือ Acinetobacter sp.

Cefotaxime sodium Claforan sterile pwdr 500 mg ค

sterile pwdr 1 g ค

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืในทารกแรกเกิด เพอืหลกีเลยีงการเกิด kernicterus จากการใชย้า ceftriaxone

2. ใชส้าํหรบัโรคตดิเชอืในระบบประสาทส่วนกลางทเีกิดจากแบคทเีรยีกรมัลบ ในเดก็อายุนอ้ยกวา่ 1 ปี

3. ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ของ ceftriaxone แต่ตอ้งใหย้าบ่อยกวา่ ceftriaxone

Ceftazidime pentahydrate sterile pwdr 1 g ค

เงอืนไข

ใชเ้ป็น empiric/specific therapy สาํหรบัการตดิเชอื P. aeruginosa และ melioidosis



Cefixime Cefspan suspension100 mg/5ml in 30 ml ง

เงอืนไข

1. ใชเ้ป็น switch therapy ในการรกัษาโรคติดเชอืแบคทเีรยีกรมัลบ

2. ใชร้กัษาหนองในแทเ้ฉพาะทอีวยัวะเพศและทวารหนกั เมอืไมส่ามารถใชย้า Ceftriaxone ได ้

3. ใชร้กัษาการตดิเชอืในระบบทางเดนิปสัสาวะ ในกรณีทใีชย้ากลุ่ม fluoroquinolone แลว้ดอืยาหรอืไมไ่ดผ้ล 

Ceftriaxone sodium Cef-3 sterile pwdr 1 g ค 

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั serious community acquired bacterial infection ยกเวน้การตดิเชอื Pseudomonas aeruginosa

2. ใชส้าํหรบั gram-negative meningitis ยกเวน้ในเดก็อายุนอ้ยกวา่ 1 ปี

3. ใชส้าํหรบัการตดิเชอื Penicillin Resistant S. pneumoniae (PRSP)

4. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืแบคทเีรยีกรมัลบบางกรณีในผูป่้วยทไีตทาํงานบกพร่อง ซงึไมส่ามารถใชย้ากลุม่ aminoglycosides ได ้

5. ใชส้าํหรบัการตดิเชอื Neisseria gonorrhoeae 

6. ใชก้บัผูป่้วยซฟิิลสิทไีมไ่ดต้งัครรภ ์ซง่ใึช ้benzathine penicillin หรือ doxycycline ไมไ่ด ้ 

Cefuroxime axetil Furoxime sterile pwdr 750 mg NED

Cefuroxime axetil Zinnat tab 500 mg ข

หมายเหตุ

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอื H. influenzae ทดีอืต่อ ampicillin และ M. Catarrhalis

2. ใชก้บัผูป่้วยทแีพห้รอืไมส่ามารถใชย้า co-amoxiclav ได ้หรอืแพย้ากลุม่ penicillins ชนิดไมรุ่นแรง

เงอืนไข

ใชเ้ป็น documented therapy สาํหรบัเชอื Enterobacteriaceae ทสีรา้ง 

Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) หรือเชอื Enterobacteriaceae 

ทดีอืต่อยา cephalosporins รุ่นท ี3 (ceftriazone, cefotaxime, ceftazidime)และไวต่อยากลุม่ carbapenems

Imipenem + Cilastatin sodium Tienam sterile pwdr (500+500) mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัโรคตดิเชอืในโรงพยาบาลทเีกิดจากแบคทเีรยีรูปแท่งกรมัลบทดีอืยาหลายชนิด 

(Multiple-Drug- Resistant, MDR) ซงึควรมผีลการทดสอบความไวทางหอ้งปฏบิตักิารมายืนยนั

2. ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื

Meropenem trihydrate sterile pwdr 1 g ง

เงอืนไข

เช่นเดยีวกบั Imipenem+Cilastatin sodium

Cefdinir Omnicef susp 125mg/5ml in 30 ml NED



Biapenem(เฉพาะราย) Omegacin 300 mg NED

    5.1.3 Tetracyclines

Doxycycline hydrochloride cap 100 mg ก

Oxytetracycline sterile sol 500 mg/10ml NED

    5.1.4 Aminoglycosides

Amikacin sulfate Amikin sterile sol 500 mg/2ml ข

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัการตดิเชอืแบคทเีรยีกรมัลบชนิดทดีอืต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin

หมายเหตุ

จดัเป็นบญัช ีค เมอืใชร้กัษา multidrug - resistant tuberculosis (MDR-TB)  

Gentamicin sulfate sterile sol 80 mg/2ml ก

    5.1.5 Macrolides

Clarithromycin tab 500 mg ง

Clarithromycin Klacid susp 125 mg/5ml in 60 ml ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืของทางเดนิหายใจ ในกรณีทใีชย้าอนืไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

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

3. ใชใ้น triple therapy หรือ quardruple therapy สาํหรบักาํจดัเชอื H. pylori หลงัจากไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่ มเีชือแลว้

Erythromycin estolate susp 125 mg/5ml in 60 ml ก

เงอืนไข

ใชก้บัเดก็อายุตาํกวา่ 6 ปี

หมายเหตุ

หา้มใชก้บัผูป่้วยโรคตบั

Erythromycin stearate tab 250 mg NED

Roxithromycin Rulid tab 150 mg ก

Azithromycin Zithromax cap 250 mg ง

susp 200 mg/5ml ง

เงอืนไข



1.  ใชส้าํหรบัการตดิเชอืทางเดนิหายใจส่วนลา่ง กรณีทใีชย้าอนืไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

2.  ใชร้กัษาการตดิเชอื non-tuberculous mycobacterium (NTM)

3. ยา azithromycin ขนาด 2 กรมั กินครงัเดยีว สาํหรบัรกัษาผูป่้วย early syphilis 

ทไีมส่ามารถใช ้ ยา penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได ้

Azithromycin(ยาเฉพาะราย) Zithromax sterile pwdr 500 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืของทางเดนิหายใจส่วนลา่งทรุีนแรงและอาจเกิดจาก atypical pathogen เช่น   legionellosis เป็นตน้

2. ใชส้าํหรบั severe rickettsiosis

    5.1.6 Quinolones

Ciprofloxacin hydrochloride tab 250 mg ง

เงอืนไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื เช่น ใชต้่อเนืองจากยาฉีด (sequential therapy หรือ switch therapy

Ciprofloxacin lactate sterile sol 200 mg/100ml ง

เงอืนไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื เช่น

1. ใชส้าํหรบัรกัษาการตดิเชอืแบคทเีรยีกรมัลบทไีมส่ามารถใชย้ากลุม่ beta-lactam และ/หรือยากลุ่ม aminoglycoside ได ้

2. ใชเ้ป็น empiric therapy ใน 3 วนัแรกของการรกัษาร่วมกบัยากลุม่ beta-lactam

และ/หรือ aminoglycoside ในการรกัษา severe hospital-acquired pneumonia ในกรณีทไีมส่ามารถรบัประทานยาได ้

Levofloxacin Cravit sterile sol 750 mg/100ml ง

Cravit sterile sol 250 mg/100ml ง

เงอืนไข

ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื เช่น ใชร้กัษาแบบผูป่้วยใน 

ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ lower 

respiratory tract infection ทสีงสยั Drug-Resistant S. pneumoniae (DRSP) 

 หรือ pathogen ททีาํใหเ้กิด atypical pneumonia

หมายเหตุ

จดัเป็นบญัช ีง เมอืใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น 

 second-line therapy ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs

Levofloxacin Cravit tab 500 mg ง

เงอืนไข



ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื เช่น 

ใชร้กัษาแบบผูป่้วยนอก ในกรณี moderate to severe community-acquired pneumonia และ 

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

ททีาํใหเ้กิด atypical pneumonia ทใีช ้macrolide ไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล หรือ ใชต่้อเนอืงจากยาฉีด 

(sequential therapy หรือ switch therapy)

หมายเหตุ

1. ผูป่้วย community-acquired pneumonia (CAP) ทมี ีcomorbidities หรือ เคยใชย้าปฏชิวีนะ

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

แนะนาํใหใ้ช ้levofloxacin ในขนาด 750 mg วนัละครงั อย่างนอ้ย 5 วนั หรือในขนาด 500 mg 

วนัละครงั อย่างนอ้ย 7 วนั

2. จดัเป็นบญัช ีง เมอืใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น 

second-line therapy ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs

Norfloxacin tab 400 mg ก

Ofloxacin tab 200 mg ข

เงอืนไข

ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการรกัษาโรคติดเชอืแบคทเีรยีกรมัลบ

    5.1.7 Some other antibacterials

Clindamycin hydrochloride cap 300 mg ข

Clindamycin phosphate Clinott-P sterile sol 600 mg/4ml ข

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอืแบคทเีรยีชนดิ anaerobes, แบคทเีรยีกรมับวกชนิดรุนแรงในผูป่้วย

ทแีพย้ากลุม่ beta-lactam แบบ type I (anaphylaxis หรือ urticaria) หรือการตดิเชอื

ผสมระหว่างแบคทเีรียกรมับวก และ anaerobe

2. ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในการป้องกนัหรือรกัษา Pneumocystis jirovecii 

pneumonia (PCP) ในผูป่้วยเอดส์

3. ไมค่วรใชร้กัษาโรคตดิเชอืนอกเหนือไปจากขอ้ 1และขอ้ 2 เนอืงจากความเสยีงต่อ

การเกิด Antibiotics Associated Colitis (AAC)

หมายเหตุ

AAC เกิดไดก้บัยาตา้นจลุชพีทอีอกฤทธกิวา้งทกุชนิดแมแ้ต่ amoxicillin

Colistimethate sodium Colistin sterile pwdr 150 mg ง



เงอืนไข

ใชส้าํหรบัการตดิเชอืกรมัลบทดีอืต่อยากลุ่ม carbapenems 

Fosfomycin sodium Fosmicin sterile pwdr 4 g ง

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัการตดิเชอื Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) 

ทมีอีาการรุนแรงนอ้ยถงึปานกลาง โดยใชร่้วมกบัยาอนืเพอืป้องกนัการดอืยา

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

sterile sol 2 mg/ml-300 ml NED

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัโรคตดิเชอื Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3

หมายเหตุ

 จดัเป็นบญัชี จ(1) เมอืใชร้กัษา multidrug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ดูขอ้ 5.1.9 Antituberculous drugs

Metronidazole sterile sol 500 mg/100ml ก

tab 400 mg ก

Susp 200 mg/5ml ก

Nitrofurantoin tab 100 mg ข

หมายเหตุ

ใชร้กัษาการตดิเชอืของทางเดนิปสัสาวะส่วนลา่งและป้องกนัการกลบัเป็นซา้ในหญงิตงัครรภท์ใีชย้าในบญัช ีก

(เช่น amoxicillin หรือ cephalexin) ไมไ่ดห้รอืไมไ่ดผ้ล

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

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัการตดิเชอื Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทมีอีาการไมรุ่นแรง

ถงึรุนแรงปานกลางหรอืใช ้switch therapy ต่อจากยาฉีด โดยใชร่้วมกบัยาอนืเพอืป้องกนัการดอืยา

Vancomycin hydrochloride sterile pwdr 500 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัการตดิเชอื Methicillin Resistant S. aureus (MRSA) ทรุีนแรง หรือการตดิเชือ  methicillin resistant S. epidermidis 

2. ใชส้าํหรบัโรค infective endocarditis (IE) กรณีแพย้า penicillin ชนิดรุนแรง 

เงอืนไข

ก่อนใชต้อ้งไดร้บัการอนุมตัจิากประธานคณะกรรมการควบคุมโรคตดิเชือในโรงพยาบาล



    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 sulfate Amikin sterile sol 500 mg/2ml ค

เงอืนไข

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

Cycloserine cap 250 mg ค

เงอืนไข

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

Ethambutol hydrochloride EMB tab 500 mg ก

tab 400 mg ก

Ethionamide tab 250 mg ค

เงอืนไข

ใชร้กัษา 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 acid PAS EC tab 1 g ค

เงอืนไข

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

Pyrazinamide PZA tab 500 mg ก

Rifampicin cap 300 mg ก

tab, cap 450 mg ก

Streptomycin sulfate sterile pwdr 1 g ก

Tuberculin Purified Protein Derivative inj 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

5.2 Antifungal drugs

Amphotericin B Fungizone sterile pwdr 50 mg ค

เงอืนไข

ใชส้าหรบัการรกัษา invasive fungal infections

Clotrimazole Candinas troche 10 mg ก

Fluconazole cap 200 mg ก

เงอืนไข

1. ใชส้าหรบั invasive fungal infection บางชนิด

2. ใชส้าหรบั dermatomycoses

Griseofulvin tab 500 mg ก

Itraconazole Sporal cap 100 mg ค

เงอืนไข

ใชส้าหรบัโรคตดิเชอื Penicillosis marneffei, cryptococcosis, vaginal candidiasis และdermatomycoses

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

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

sterile pwdr 200 mg      จ(2)

เงอืนไข

1.ใชร้กัษา invasive aspergillosis 

2.ใชร้กัษา invasive fungal infection จากเชอื 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

เงอืนไข

1.ใชส้าํหรบัการตดิเชอื varicella - zoster และ  herpes simplex  ในผูป่้วยทมีภูีมคุิม้กนับกพร่องและในทารกแรกเกิด  

2.ใชส้าหรบัการตดิเชอืไวรสั varicella-zoster และ herpes simplex ทมีกีารแพร่กระจาย หรือเป็นการตดิเชือ

ของอวยัวะภายใน หรือในผูป่้วยทใีชย้ารบัประทานไมไ่ด ้



3.ใชก้บัทารกแรกเกิดทมีารดาป่วยเป็นโรคไขอ้สุีกอใีสในช่วง 5 วนัก่อนคลอด

และในช่วง 2 วนัหลงัคลอด เพอืป้องกนัโรคอสุีกอใีสในเดก็แรกเกิด (neonatal varicella)

4.ใชใ้นกรณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชียวชาญดา้นโรคตดิเชอื

Acyclovir tab 400 mg ก

หมายเหต ุ

ไมแ่นะนาํใหใ้ชใ้นเดก็ทเีป็นโรคอสุีกอใีส (Chicken pox) ชนิดไมรุ่นแรง 

Ganciclovir sodium Cymevene sterile pwdr 500 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัโรค cytomegalovirus infection 

2.ใชก้รณีพเิศษตามคาํแนะนาํของแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นโรคตดิเชอื

Oseltamivir tab 75 mg จ(1)

Oseltamivir syr Hospital formular จ(1)

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรป้์องกนั แกไ้ข และเตรียมพรอ้มรบัปญัหาโรคไขห้วดันก และการระบาดใหญ่ของโรคไขห้วดัใหญ่ของประเทศ

Zanamivir(ยาโครงการ) Nasal spray  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 ค

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

Lopinavir + Ritonavir Kaletra cap (133.3+33.3) mg ค

Efavirenz (EFV) Stocrin cap 200 mg ก

Stocrin tab 600 mg ก

Indinavir sulfate Crixivan 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 ข

Lamivudine + Zidovudine Zilarvir tab (150+300) mg ก

Lamivudine + Zidovudine + Nevirapine GPO-virZ250 tab (150+250+200) mg ก

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

Raltegravir Isentress tab 400 mg จ(2)



Ritronavir RTV cap 100 mg ค

Rilpivirine Edurant tab 25 mg ข

เงอืนไข

1. ใชใ้นผูป่้วยทยีงัไมเ่คยไดร้บัยาตา้นไวรสัมาก่อน และตอ้งม ีCD4 > 350 cells/mm3

2. ใชใ้นผูป่้วยทไีดร้บัยาตา้นไวรสัสูตรอนืมาก่อน มรีะดบั viral load < 50 copies/mL และไมม่ี

ประวตักิารดอืยาตา้นไวรสัทุกชนิดมาก่อน สามารถเปลยีน PI หรือ NNRTI ทอียู่ในสูตรยาที

รบัประทานอยู่มาเป็น rilpivirine ได ้

หมายเหตุ

ใชเ้ป็นยาใน post exposure prophylaxis ร่วมกบั tenofovir/emtricitabine ได ้

Stavudine (D4T) Stavir cap 30 mg ข

Tenofovir tab 300 mg ก

Tenofovir  + Emtricitabine Teno-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

เงอืนไข 

1.  ใชส้าํหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรอืรงั (chronic hepatitis B) ทมี ีHBeAg positive หรือ negative โดยตอ้งมี

ระดบั Alanine aminotransferase (ALT) สูงกวา่หรือเท่ากบั 1.5 เท่าของค่าปกต ิและม ีHBV DNA มากกวา่

10,000 copies/ml (หรือ 2,000 IU/ml)

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

ทแีสดงวา่เป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรือรงัทมี ีHAI score มากกวา่หรอืเท่ากบั 4 หรือ fibrosis มากกกวา่หรอื

เท่ากบั 2

3.  ใชส้าํหรบั compensated หรือ decompensated cirrhosis ทตีรวจพบ HBV DNA

 4.  ใชก้บัผูป่้วย HBsAg positive ทไีดร้บัยาเคมบี าบดัหรอืยากดภูมคุิม้กนั

คาํแนะนํา 

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครงั ห่างกนั 1 เดอืนก่อนเรมิการรกัษา ยกเวน้ในกรณีทมีคีวามจ าเป็น 

เร่งด่วน (ผูป่้วยทมีภีาวะตบัวาย: hepatic decompensation) ใหม้ผีล HIV serology negative ในครงัแรก

2. ในผูป่้วยทมีปีจัจยัเสยีงต่อการตดิเชอื HIV อย่างต่อเนอืง ใหต้รวจ anti-HIV อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะน าใหร้กัษาร่วมโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชือและแพทยส์าขาโรคระบบ 

ทางเดนิอาหาร



หมายเหตุ

ระดบั ALT ทผีดิปกตติอ้งวนิิจฉยัแยกโรคอนืๆ ทที าให ้ALT สูงกวา่ปกต ิเช่น  fatty liver, drug-induced 

hepatitis, autoimmune hepatitis 

Tenofovir tab 300 mg ง

เงอืนไข

ใชส้าหรบัโรคไวรสัตบัอกัเสบบเีรอืรงัเฉพาะกรณีดงัต่อไปนี

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

tenofovir เป็นการรกัษาเสริม

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

lamivudine, telbivudine, clevudine เป็นเวลา 24 สปัดาห ์โดยทผูีป่้วยกินยาอย่างสมา่เสมอ

คาแนะนา

1. ใหต้รวจ HIV serology negative 2 ครงั ห่างกนั 1 เดอืนก่อนเรมิการรกัษา ยกเวน้ในกรณีทมีคีวามจาเป็น

เร่งด่วน (ผูป่้วยทมีภีาวะตบัวาย: hepatic decompensation) ใหม้ผีล HIV serology negative ในครงัแรก

2. ในผูป่้วยทมีปีจัจยัเสยีงต่อการตดิเชอื HIV อย่างต่อเนอืง ใหต้รวจ anti-HIV อย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั

3. กรณีตรวจพบ HIV serology positive แนะนาใหร้กัษาร่วมโดยแพทยส์าขาโรคตดิเชือและแพทยส์าขาโรคระบบ

ทางเดนิอาหาร

หมายเหตุ

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

Peginterferon alfa-2a(เฉพาะราย) Pegasys prefilled syringe 180mcg/0.5 ml   จ(2)

เงอืนไข

ใชร้กัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซเีรือรงั สายพนัธุ ์3

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

เงอืนไข

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

อกัเสบซเีรอืรงั สายพนัธุ ์3 โดยมแีนวทางกากบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3

2. ใช ้ribavirin ร่วมกบั sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LDV) ในการรกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบซเีรอืรงั สายพนัธุ ์

1,2,4,6 ทมีภีาวะตบัแขง็ (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 hydrochloride tab 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 sol 500 mg/100ml ก

susp 200 mg/5ml in 30 ml ก

tab 400 mg ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis

Sulfadiazine tab 500 mg ก

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั toxoplasmosis โดยใชร่้วมกบั pyrimethamine

5.5 Anthelmintics

Albendazole tab 200 mg ก

susp 100 mg/5ml in 20 ml ก

Ivermectin Vermectin tab 6 mg ข

เงอืนไข

ใชร้กัษาการตดิเชอืพยาธิสตรองจลิอยด ์(strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจาย

 Praziquantel tab 600 mg ก

5.6 Antiseptics

Chlorhexidine gluconate HibiScrub 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 permanganate pwdr 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 sol 100 iu/ml in 10 ml ก

(ยาเฉพาะราย) Actrapid penfill sterile sol

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

Isophane insulin (HM) Insulatard penfill 100 iu/ml in 3 ml ก

Insulatard sterile susp 100 iu/ml in 10 ml ก

Insulin glargine Lantus sterile sol 100 iu/ml in 3 ml ง

เงอืนไข

ใชเ้ฉพาะผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท ี1 ทใีช ้multiple daily insulin injections สูตรทฉีีด NPH insulin ก่อน

นอน แลว้มภีาวะนา้ตาลต่าในเลอืดอย่างรุนแรง หรือนา้ตาลต่าในเลอืดช่วงกลางคืน (nocturnal hypoglycemia)

บ่อยครงั จนรบกวนการดาเนินชวีติตามปกติ

คาํแนะนํา

ผูป่้วยควรตรวจระดบันา้ตาลในเลอืดดว้ยตนเองอย่างสมา่เสมอ เพือใหก้ารใชย้า insulin glargine เกิดประโยชนสู์งสุด

หมายเหตุ

multiple daily insulin injections หมายถงึ การฉีดอนิซูลนิวนัละหลายครงัตามมอือาหารและก่อนนอน

    6.1.2 Oral antidiabetic drugs

Glipizide Minidiab tab 5 mg ก

Metformin hydrochloride Diamet tab 500 mg ก

Pioglitazone Utmos tab 30 mg ง

เงอืนไข

ใชเ้ป็นยาชนิดทสีามเพมิเติมหลงัจากใชย้า sulfonylureas และ metformin แลว้เกิด secondary failure

หรือใชเ้มอืแพย้า metformin หรือ sulfonylureas

Linagliptin Trajenta tab 5 mg NED



Empagliflozin (ยาเฉพาะราย) Jardience tab 10 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

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 succinate Solu-Cortef sterile pwdr 100 mg ก

Methylprednisolone sodium succinate Solu-Medrol sterile pwdr 1 g ค

125 mg/ml-1 ml ค

Triamcinolone acetonide Kenacort sterile susp 10 mg/ml ค

sterile susp 40 mg/ml ค

คาํเตือน

1. หา้มฉีดในตาํแหน่งหรอืรอยโรคทมีกีารตดิเชอืหรอสืงสยัวา่จะมกีารตดิเชอื

2. กรณฉีดเขา้ขอ้ ไมแ่นะนาํใหใ้ชใ้นระยะยาวเกินกวา่ 1 ปี โดย

 2.1 ไมค่วรฉีดเขา้ขอ้ใหญ่ในคราวเดยีวกนัเกิน 2 ขอ้ ยกเวน้ผูป่้วยเดก็ทเีป็นโรคขอ้อกัเสบเรอืรงั

 2.2 การฉีดยาซาํเขา้ขอ้เดยีวกนัควรเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 3 เดอืน 

3. กรณีฉีดเขา้รอยโรค (intralesional injection) สาํหรบัโรคผวิหนงั ควรฉีดขา้ในชนัหนงัแท ้

หลกีเลยีงการฉีดเขา้ในชนัหนงักาํพรา้หรือไขมนัใตผ้วิหนงัเพราะทาํใหเ้กิดผลขา้งเคยีง เช่น ผวิหนงับาง เป็นตน้

Fludrocortisone acetate(เฉพาะราย) Florinef tab 0.1 mg ข

เงอืนไข

ใชส้าหรบั replacement therapy ใน adrenocortical insufficiency

6.4 Sex hormones

    6.4.1 Female sex hormones

Conjugated estrogen Premarin tab 0.625 mg ก



Estradiol +Lactobacillus (เฉพาะราย) Gynoflor vag tab 0.03+100 millon viable NED

Estradiol (17β-estradiol) Oestrogel gel 0.06% ข

Estradiol valerate Progynova tab 1 mg ข

Estradiol valerate + Norgestrel CycloProgynova   tab(2+0.5)mg10tab & (2+0)mg11tab NED

Hydroxyprogesterone caproate Proluton depot sterile oily sol  250mg/ml ข

Norethisterone Primolute-N tab 5 mg ก

Tibolone(เฉพาะสทิธิเบิกได/้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

เงอืนไข

1.ใชส้าํหรบั diabetes insipidus

2.ชนิดเมด็ใชก้บัผูป้วยทไีมส่ามารถใชย้าทางจมกูได ้

6.6 Drugs affecting bone metabolism

Calcitonin salmon Miacalcic sterile sol 100 U/ml-1ml ง

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วย severe hypercalcemia

หมายเหตุ

1. มหีลกัฐานทเีป็น Randomize controlled trial หลายฉบบัทแีสดงวา่ผูป่้วยทไีดร้บัยา calcitonin

ชนิดรบัประทานและชนิดพ่นจมกู มคีวามเสยีงต่อ การเกิดมะเร็งสงูกวา่กลุ่มทไีดร้บัยาหลอก

2. ยา calcitonin ชนดพิ่นจมกูมขีอ้มลูชดัเจนวา่รปูแบบดงักล่าวมคีวามเสยีงต่อการเกิดมะเร็ง



และขอ้มลูดา้นประสทิธภิาพยงัไมเ่พยีงพอ จงึไมบ่รรจอุยู่ในบญัชยีาหลกัแห่งชาติ

คาํเตือน

ใชย้านใีนระยะเวลาสนัทสีุด ในขนาดตาํสุดทมีปีระสทิธิผลการรกัษา

Calcitonin salmon Calco nasal spray200 iu/dose (14 dose) NED

Risedronate Na Actonel tab 35 mg NED

Alendronate Aldren tab 70 mg ง

Pamidronate disodium Pamisol inj. 30 mg/10 ml ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั severe osteogenesis imperfecta ทมีคีวามเสยีงสูงต่อการเกิดกระดูกหกั 

2. ใชส้าํหรบัภาวะ hypercalcemia ทเีกิดจากโรคมะเร็ง 

3. ใชส้าํหรบัป้องกนัโรคแทรกซอ้นทางกระดูกซงึม ีosteolytic lesion จากภาพรงัส ี(plain X-ray หรือ CTscan

 และเกิดจากโรคมะเร็งดงัต่อไปนี 

3.1  multiple myeloma โดยให ้pamidronate ไมเ่กิน 2 ปี 

3.2  โรคมะเร็งเตา้นมระยะแพร่กระจาย โดยให ้pamidronate ไมเ่กิน 1 ปี 

หมายเหตุ

สาํหรบัเงอืนไขตามขอ้ 3 นนั ใชย้าขนาด  60 – 90 mg ทกุ 3 – 4 สปัดาห ์และ ใหห้ยุดยาหลงัจากมกีารลุกลาม ของโรคมากขนึ 

6.7 Other endocrine drugs

    6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs

Bromocriptine Bromogon tab 2.5 mg ค

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั prolactinoma , acromegaly, amenorrhea ทงัทมีแีละไมม่ ีgalactorrhea

    6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins

Danazol Ladogal cap 200 mg NED

Leuprorelin Enantone sterile pwdr 11.25 mg   จ(2)

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัภาวะ central (gonadotrophin dependent) precocious puberty โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้า 

เป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

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

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคหวัใจแต่กาํเนิดทตีอ้งพงึ ductus arteriosus

Indometacin sodium sterile pwdr ง

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยเดก็เพอืปิด patent ductus arteriosus 

Methylergometrine maleate Methergin sterile sol 0.2 mg/ml ก

Oxytocin Synto sterile sol 10 iu/ml ก

Sulprostone Nalador sterile sol 500 mcg/ml ง

เงอืนไข 

 ใชช่้วยชวีติผูป่้วย severe post-partum hemorrhage 

    7.1.2 Myometrial relaxants

Terbutaline sulfate Bricanyl 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 Cl Gynecon vag tab 100,000U+100mg+7mg NED

7.3 Contraceptives

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

Ethinylestradiol + Levonorgestrel R-den tab (30+150) mcg ก

Etonogestrel Impanon Contraceptive implant       68 mg NED

7.4 Drugs for genito-urinary disorders

    7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia

Alfuzosin HCl SR tab 10 mg ค

Bethanechol Urecholine tab 5 mg NED

Doxazosin mesylate tab 2 mg ค

Finasteride Firide tab 5 mg ง



เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคต่อมลูกหมากโตทมีอีาการผดิปกตใินการปสัสาวะระดบัปานกลางถงึรุนแรง และมขีนาดของต่อม 

ลูกหมากมากกวา่ 40 ml 

Tamsulosin HCl Harnal ocas cap 0.4mg NED

    7.4.2 Drugs for urinary frequency, enuresis, and incontinence

Tolterodine L-tartrate DetrusitolSR     tab 4 mg NED

Trospium  chloride Spasmex tab 20 mg ค

Oxybutynin hydrochloride Diutropan tab 5 mg ค

เงอืนไข

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

2. ไมใ่ชส้าํหรบั nocturnal enuresis (ปสัสาวะรดทนีอนในเดก็) 

หมายเหตุ

ยามปีระสทิธภิาพตาํ ประโยชนท์ไีดไ้มช่ดัเจน ผลขา้งเคยีงเกิดไดบ้่อย และมค่ีาใชจ้่ายสูง ควรพจิารณาใชอ้ย่างรอบคอบ 

    7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine

Potassium citrate Oral sol 20% ก

    7.4.4 Others

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

Cyclophosphamide Endoxan 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) 

Capecitabine Xeloda tab ง

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั advanced breast cancer โดยใชเ้ป็น second หรือ third-line drug หลงัการใช ้anthracycline

และ/หรือ taxane มาแลว้ 

Oxaliplatin sterile pwdr ,sterile sol 100mg ง

เงอืนไข

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

regimen ในคนไขท้มี ีEastern Co-operative Oncology Group (ECOG) performance status ตงัแต่ 0 – 1 

หมายเหต ุ

มขีอ้มลูไมเ่พยีงพอทจีะสรุปวา่ยาสูตร FOLFOX มปีระสทิธิผลในการเพมิระยะเวลาการรอดชพี (survival 

benefit) ในผูป่้วยมะเร็งล าไสใ้หญ่และไสต้รงระยะท ี3 ทมีอีายุมากกวา่ 75 ปี  

Tegafur + uracil UFUR tab ง

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั 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)

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั chronic myeloid leukemia (CML) ระยะ chronic stable phase โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้า

เป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

2. ใชส้าํหรบั gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลามหรอืมกีารกระจายของโรค โดยมแีนวทาง 

กาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 



Placlitaxel sterile sol 300 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั advanced breast cancer ทไีดร้บั anthracycline มาแลว้ หรือไมส่ามารถให ้anthracycline ได ้

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

3. ใชส้าํหรบัมะเร็งรงัไข ่

4. ใชส้าํหรบั advanced non-small cell lung cancer 

5. ใชส้าํหรบั AIDS-related Kaposi’s sarcoma 

6. ใชเ้ป็น second line treatment ใน nasopharyngeal cancer ระยะแพร่กระจายหรือกลบัเป็นซาํ 

7. ใชส้าํหรบั esophageal cancer 

8. ใชเ้ป็น first line treatment ในการรกัษา advanced cervical cancer 

9. ใชส้าํหรบั malignant melanoma 

Hydroxyurea Hydrea cap 500 mg ค

8.2 Drugs affecting the immune response

Azathioprine tab 50 mg ค

BCG(เฉพาะราย) BCGmedac freeze-dried pwdr for bladder instillation ง

Cyclosporin    cap 25 mg ค

Dexamethasone sterile sol 4 mg/ml ก

tab 4 mg ก

Methylprednisolone sodium succinate Solu-Medrol sterile pwdr       1 g ค

125mg ค

Mycophenoate Cellcept tab 250 mg ง

Prednisolone tab 5 mg ก

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

เงอืนไข

1.  ใชส้าํหรบัโรคคาวาซากิระยะเฉียบพลนั (acute phase of Kawasaki disease) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้า 

เป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

2. ใชส้าํหรบัโรคภูมคุิม้กนับกพร่องปฐมภูม ิ(primary immunodeficiency diseases) โดยมแีนวทางกาํกบัการใช ้

ยาเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

3.ใชส้าํหรบัโรค immune thrombocytopenia ชนิดรุนแรง โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีด 

ในภาคผนวก 3 



4. ใชส้าํหรบั autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาตามขนัตอนของมาตรฐาน 

การรกัษาและมอีาการรุนแรงทอีาจเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีด 

ในภาคผนวก 3

5. ใชส้าํหรบัโรค Guillain – Barré syndrome ทมีอีาการรุนแรง โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตาม 

รายละเอยีดในภาคผนวก 3 

6. ใชส้าํหรบัโรคกลา้มเนืออ่อนแรงชนิดรา้ยระยะวกิฤต (myasthenia gravis, acute exacerbation หรือ 

myasthenic crisis) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

7. ใชส้าํหรบัโรค pemphigus vulgaris ทมีอีาการรุนแรง และไมต่อบสนองต่อการรกัษาดว้ยยามาตรฐาน โดยม ี

แนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

8. ใชส้าํหรบั hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตาม 

รายละเอยีดในภาคผนวก 3 

9. ใชเ้ป็น second-line treatment ส าหรบั dermatomyositis โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตาม 

รายละเอยีดในภาคผนวก 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

Bicalutamide Casodex tab 50 mg NED

Letrozole Femera tab 2.5mg จ(2)

    8.3.2 Prostate cancer

Triptorelin pamoate Dipherelin Sterile pwd 11.25mg ง

เงอืนไข

1. ใชเ้ป็น adjuvant therapy ร่วมกบัรงัสรีกัษาในมะเร็งต่อมลูกหมากทมีคีวามเสยีงปานกลาง เป็นระยะเวลาไม่

เกิน 6 เดอืน (2 cycles) 

2. ใชเ้ป็น adjuvant therapy ร่วมกบัรงัสรีกัษาในมะเร็งต่อมลูกหมากทมีคีวามเสยีงสูงหรอืสูงมาก เป็นระยะเวลา 

ไมเ่กิน 2 ปี (8 cycles) 

หมายเหตุ

1. กลุม่ผูป่้วยทมีคีวามเสยีงปานกลาง (Intermediate risk of recurrence) คอื ผูท้อียู่ในระยะโรค cT2b ถงึ cT2c 

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

ใดอย่างหนงึ



2. กลุม่ผูป่้วยทมีคีวามเสยีงสูง (High risk of recurrence) คอื ผูท้อียู่ในระยะโรค cT3a ตาม TNM staging 

system หรือมค่ีา Gleason score เท่ากบั 8-10 หรือมค่ีา serum PSA มากกวา่ 20 ng/mL อย่างใดอย่างหนึง หรือ 

ผูป่้วยอยู่ในกลุ่มมคีวามเสยีงสูงมาก (Very High risk of recurrence) คอืผูท้อียู่ในระยะโรค cT3b ถงึ cT4 

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

Oxymetholone Androlic tab 50 mg ข

Human recombinant erythropoietin alpha Hemax 2,000 sterile sol 2,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Hemax4,000 sterile sol 4,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Eprex5,000 sterile sol 5,000 iu/Pre-filled syringe จ(2)

Eposis5,000

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

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัรกัษา iron deficiency anemia ในผูป่้วย chronic kidney disease ทไีมต่อบสนองต่อ iron 

supplement ชนิดรบัประทาน 

Deferiprone GPO-L-ONE tab 500 mg ค

Deferoxamine Desferol sterile pwdr         500 mg ค

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

เงอืนไข

1. Transfusion Dependent Thalassemia ใชเ้ป็นยารกัษาลาํดบัแรกในผูป่้วยอายุ  2-6 ปี โดยมแีนวทาง 

กาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดในภาคผนวก 3 

2. ใชเ้ป็นยารกัษาลาํดบัท ี 2 ในผูป่้วยอายุตงัแต่ 6 ปี ขนึไปทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาหรือมผีลขา้งเคยีงท ี

รุนแรงจากการรกัษาดว้ยยา deferiprone โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดใน ภาคผนวก 3 

Human recombinant erythropoietin alpha Espogen 10,000 sterile sol 10,000 iu/Pre-filled syringe NED

  



    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 sol 0.9% NaCl in 100 ml ก

sterile sol 0.9% NaCl in 500 ml ก

sterile sol 0.9% NaCl in 1000 ml ก

NSS/2 sterile sol 0.45% NaCl in 100 ml ก

sterile sol 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 sol 10% in 500 ml ก

Hydroxymethyl starch Volulyte sterile sol  500 ml NED

Polygeline Haemaccel sterile sol  500 ml NED

Calcium polystyrene sulfonate Kalimate oral pwdr 5 g ข

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

Potassium chloride syr 10% ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

1. ควรรบัประทานยา potassium chloride หลงัอาหารทนัท ีในกรณียาเมด็ควรดมืนาํอย่างนอ้ย 180

มลิลลิติรและหา้มเอนตวันอนลงอย่างนอ้ย 30 นาทหีลงัรบัประทานยาเมด็ 

2. หา้มใชย้า potassium chloride ชนิด elixir กบัผูป่้วยเดก็อายุตาํกวา่ 2 ขวบ  เนืองจากมแีอลกอฮอลเ์ป็น 

 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

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

Sodium bicarbonate Sodamint tab 300 mg ก

นาํยาลา้งไต 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

เงอืนไข One-alpha cap 1 mcg ค

ใชก้บัผูป่้วยทมีภีาวะพร่องฮอรโ์มนพาราไทรอยดอ์ย่างรุนแรงและฉบัพลนั

ขอ้ควรระวงั 

ไมค่วรใชใ้นผูป่้วยทมีรีะดบั serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL 

Calcitriol Calcit SG cap 0.25mcg ค

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยโรคไตเรอืรงัระยะท ี5 (chronic kidney disease stage 5 หรือ end-stage renal disease) ทมี ี

ภาวะ secondary hyperparathyroidism 

ขอ้ควรระวงั 

ไมค่วรใชก้บัผูป่้วยทมีรีะดบั serum calcium เกิน 10.5 mg/dL หรือ serum phosphate เกิน 5.5 mg/dL 

Multivitamin Multi-Vim infant drop 15 ml ก

susp 60 ml ก

Multivitamin tab ก

OMVI sterile pwdr/sol                 4 ml NED

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 sol 50 mg/ml in 2 ml ก

tab 10 mg ก

Vitamin B1-6-12 tab 100mg+5mg+65mcg NED

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

Vitamin B6  (Pyridoxime) tab 50 mg ก

คาํเตือน

การรบัประทานวติามนิ B6 ขนาดตงัแต่ 200 มลิลกิรมัต่อวนั ขนึไปเป็นเวลานาน มคีวามสมัพนัธก์บัการเกิด

neuropathy ได ้

Vitamin C (Ascorbic acid) sterile sol 250 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 ml ค



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

sterile sol 10 mg/ml ก

Vitamin B12 (Mecobalamine ) Methylcobal     tab 500 mcg ก

Vitamin E cap 400 iu NED

9.4 Intravenous nutrition

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

Amiparen-10 sterile sol 10%w/v 500 ml ค

Kidmin sterile sol  500 ml ค

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

Fat emulsion  LipofundinS sterile emulsion 20% 100ml ค

sterile emulsion 20% 500ml ค

Lipid +Glucose+ amino acid+ electrolyte SMOF Central sterilesol 1477 ml ง

SMOF Peripheral sterilesol 1904 ml ง

9.5 Minerals

Aluminium Hydroxide susp ข

tab ข

คาํเตือน

กรณีทใีชร้กัษา hyperphosphatemia ในผูป่้วยทมีไีตบกพร่อง ไมค่วรใชต้ดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานเนืองจากอาจเกิดพษิจาก Aluminium 

Calcium acetate Calcitrate tab 1000 mg NED

Calcium carbonate tab 1200 mg (Ca
2+

480mg) ก

tab 1500 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 + Vitamin FBC tab  200 mg of Iron NED

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

oral sol ก

Magnesium hydroxide MOM susp 1.2 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

 คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

1. หา้มใชใ้นผูป่้วยโรคธาลสัซเีมยีทมีภีาวะเหลก็เกิน

2. ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทมีอีาการแสดงของโรคธาลสัซเีมยี 

Folic acid tab 5 mg ก

Ferrous fumarate + Iodine + Folic acid Triferdine tab 185 mg+0.15 mg+0.4 mg ก

9.7 Metabolic disorders

Penicillamine (D-Penicillamine) Cuprimine cap 250 mg ค

9.8 Hepatic Protectors 

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

Diclofenac sodium Gel 1 % in 25 g NED

tab 25 mg ก

Ibuprofen Brufen susp 100 mg/5ml in 60 ml ก

tab 200 mg ก

tab 400 mg ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

1. ไมค่วรใช ้ibuprofen ระยะยาวในผูป่้วยทใีช ้low dose aspirin เนอืงจากอาจมผีลต่อตา้นประสทิธิภาพในการ 

ป้องกนัโรคหวัใจของยาแอสไพรนิ 

2. ใชใ้นเดก็ทมีอีายุ 3 เดอืนขนึไปเท่านนั 

3. ระมดัระวงัการใชใ้นผูป่้วยทมีเีกลด็เลอืดต่ า เช่น ไขเ้ลอืดออก 

Indomethacin cap 25 mg ก

Ketorolac Ketolac inj. 30 mg NED

Mefenamic acid cap 250 mg NED



Naproxen tab 250 mg ก

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

 คาํเตือนและขอ้ควรระวงั

ควรระมดัระวงัหากตอ้งใชร่้วมกบั allopurinol เนอืงจากเพมิความเสยีงต่อภาวะเมด็เลอืดขาวตาํ

Chloroquine phosphate tab 200 mg ข

คาํเตือน

 การใชย้าอาจเป็นพษิต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาเป็นระยะๆ หลงัการใหย้า 

Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25mg ง

เงอืนไข

1. ใชเ้ป็นยาเสริม (add on) ส าหรบัรกัษาโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดท์มีโีรคก าเรบิ (disease activity score 

28 เท่ากบัหรือมากกวา่ 2.6 ขนึไป) หลงัไดร้บัการรกัษาดว้ย methotrexate ร่วมกบั sulfasalazine 

หรือ ยาตา้นมาลาเรยี (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนาดเต็มทอีย่างนอ้ย 3 เดอืน 

ตดิต่อกนั แลว้ไมต่อบสนอง  ทงันีผูป่้วยมกีารทาํงานของไตเป็นปกต ิและ ไมม่ภีาวะความดนัเลอืดสูง 

2. ใชโ้ดยอายุรแพทยโ์รคขอ้เท่านนั 

Hydroxychloroquine HCQS tab 250 mg ข

คาํเตือน

การใชย้าอาจเป็นพษิต่อจอประสาทตา ควรตรวจจอประสาทตาทกุ 6 เดอืน ระหวา่งการใชย้า

Leflunomide Arava tab 20 mg ง

เงอืนไข

1. ใชเ้ป็นยาเสริม (add on) ส าหรบัรกัษาโรคขอ้อกัเสบรูมาตอยดท์มีโีรคกาํเริบ (disease activity score 

28 เท่ากบัหรือมากกวา่ 2.6 ขนึไป) หลงัไดร้บัการรกัษาดว้ย methotrexate ร่วมกบั sulfasalazine 

หรือ ยาตา้นมาลาเรยี (chloroquine, hydroxychloroquine) ในขนาดเต็มทอีย่างนอ้ย 3 เดอืน 

ตดิต่อกนั แลว้ไมต่อบสนอง  

2. ใชโ้ดยอายุรแพทยโ์รคขอ้เท่านนั 

Methotrexate tab 2.5 mg ค

sterile sol 50 mg/2ml ค



คาํเตือน

การใชย้าอาจเกิดการกดไขกระดกูและเป็นพษิต่อตบั ควรตรวจค่า CBC SGOT/SGPT และ ค่า

alkaline phosphate ทกุ 3-6 เดอืน ระหวา่งการใชย้า

Sulfasalazine Salazopyrin EC tab 500 mg ค

    10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia

Allopurinol tab 100 mg ก

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

การลดความเสยีงหรอืความรุนแรงต่อการเกิด severe cutaneous adverse reactions (SCAR) จากการใช ้

allopurinol ทาํไดโ้ดย

1. เฝ้าระวงัอาการอย่างใกลช้ดิในผูป่้วยทกุรายในช่วง 2-4 สปัดาหแ์รกของการใหย้า

2. ควรเรมิใชย้าในขนาดตาํและค่อยๆ ปรบัขนาดยาเพมิขนึชา้ๆ ในผูสู้งอายุและผูป่้วยทมีกีารทาํงานของ

ไตบกพร่อง

Colchicine tab 0.6 mg ก

 คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

 ยานมีผีลขา้งเคยีงทาํใหอ้จุจาระร่วงและอาจทาํใหก้ลา้มเนือลายสลาย (rhabdomyolysis) จงึควรระมดัระวงั 

การใชร่้วมกบัยาททีาํใหก้ลา้มเนอืลายสลายเช่น ยาในกลุม่ statins เป็นตน้ 

Febuxostat tab 80 mg ง

เงอืนไข

ใชส้าหรบัภาวะกรดยูรกิในเลอืดสูงทมีเีงอืนไขขอ้ใดขอ้หนึงดงันี

1. ผูป่้วยแพย้า allopurinol รุนแรง และมขีอ้หา้มในการใชย้ากลุม่ uricosuric

2. หลงัใชย้า uricosuric ร่วมกบั allopurinol แลว้ ผูป่้วยทมีรีะดบักรดยูรกิมากกวา่ 6 mg/dl

3. เป็นยาทางเลอืกในกรณีทใีช ้allopurinol แลว้มเีอนไซมต์บัสูงเกิน 3 เท่าของค่าปกต ิหรอืเพมิขนึเกิน 2 เท่าของ

ระดบัก่อนใหย้า และมขีอ้หา้มใชย้ากลุม่ uricosuric

Probenecid tab 500 mg ก

 คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

ควรหลกีเลยีงการใชย้าในผูป่้วยทมีปีระวตันิิวในไต หรือภาวะไตเสอืม

Sulfinpyrazone Sulfin  tab 100 mg NED



10.2 Drugs used in neuromuscular disorders

    10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission

Neostigmine methylsulfate Prostigmin sterile sol 12.5 mg/5ml ข

Pyridostigmine bromide Mestinon tab 60 mg ก

    10.2.2 Skeletal muscle relaxants

  1.  ยากลุ่มนีใชบ้รรเทาการหดเกร็งของกลา้มเนือทีเป็นรุนแรงในโรคบางชนิด เช่น บาดทะยกั การบาดเจ็บของ 

ไขสนัหลงั และ multiple sclerosis 

2.  ไม่ใชย้ากลุ่มนีกบัอาการหดเกร็งกลา้มเนือจากการเล่นกีฬาหรือการบาดเจ็บ 

3.  ควรใชย้ากลุ่มนีดว้ยความระมดัระวงั เนืองจากการลด muscle tone อาจเพิม disability ใหก้บัผูป่้วย 

Baclofen tab 10 mg ข

Diazepam tab 2 mg ก

tab 5 mg ก

Paracetamol + Orphenadrine citrate Norgesic tab (450+35) mg NED

Tizanidine Sirdalud tab 2 mg ข

  10.3 Drug for relief of soft tissue inflammation

    10.3.1 Rubifacients

Methyl salicylate Analgesic cream 25 g ก

  10.4 Other drugs

Hylan GF20 Adant sterile sol syr NED

Hyruan

Glucosamine sulphate Coxium Granules 1500mg /ซอง NED

11. Eye

11.1 Anti-infective eye preparations

    11.1.1 Antibacterials and eye wash solution

1. ใชเ้ป็นยาสาหรบัการติดเชือแบคทีเรียเท่านนั

2. ควรใชย้าใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเชือ เช่น ชนิดกรมับวก หรือกรมัลบ

Boric acid eye wash sol ก

Chloramphenicol eye drop 0.5% ก



eye oint 1% ก

Moxifloxacin HCl Vigamox eye drop 0.5% NED

Neomycin+Gramicidin+PolymyxinB Poly-Oph eye drop 0.2% + 0.0025% + 5,000iu/ml ค

หมายเหตุ

ยาทมีสี่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลใหเ้กิดการดอืของเชอืในทาง systemic จงึตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั 

เฉพาะกรณีทมีคีวามจาํเป็นเท่านนั 

Oxytetracycline+PolymyxinB Terramycin eye oint 0.5% + 10,000iu/g NED

Tobramycin Tobrex eye drop 0.3% NED

    11.1.2 Antibacterials with corticosteroids

1.  การใชย้ากลุ่มนีควรอยู่ในความดูแลของผูเ้ชียวชาญ เพราะยามีทีใชจ้ ากดั หากใชไ้ม่ถูกตอ้งอาจไม่ปลอดภยั 

2.  หา้มใชใ้นอาการตาแดงทียงัมิไดร้บัการตรวจวินิจฉยัสาเหตุทีชดัเจน เพราะอาจเกิดอนัตรายได ้เช่น การใชใ้น 

อาการตาแดงทีเกิดจากเชือ herpes simplex virus อาจท าใหเ้กิดแผลทีกระจกตาไปจนถึงตาบอดได ้เป็นตน้ 

3.  ใชส้าํหรบัการอกัเสบรุนแรงในลูกตาสว่นหนา้หรือหลงัผ่าตดั และป้องกนัการติดเชือแบคทีเรียในกลุ่มเสยีง

Dexamethasone+Chloramphenicol+Tetrahydrozoline CD Oph eye drop 0.1% + 0.5% + 0.025% ค

Dexamethasone+Neomycin sulfate Dex Oph eye drop 0.1% + 0.5% ค

Dexamethasone+Neomycin sulfate+PolymyxinB Maxitrol eye oint 0.1% + 0.35% + 6,000iu/g ค

หมายเหตุ

ยาทมีสี่วนผสมของ polymyxin B อาจส่งผลใหเ้กิดการดอืของเชอืในทาง systemic จงึตอ้งใชอ้ย่างระมดัระวงั 

เฉพาะกรณีทมีคีวามจาํเป็นเท่านนั 

    11.1.3 Antifungals

Natamycin eye susp ง

    11.1.4 Antivirals

Acyclovir Zovirax eye oint 3% in 4.5 g ค

ขณะนียาไม่มีจาํหน่าย

11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations

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

Prednisolone acetate Pred Forte eye drop 1% ค

เงอืนไข Inf-oph

1. ใชร้กัษาม่านตาอกัเสบและ/หรือหลงัผ่าตดัตา 



2. ใชร้กัษากระจกตาอกัเสบหลงัจากการตดิเชอืไวรสัทชีนั stroma หรือชนัเยอืบโุพรงตา (endothelium) 

หมายเหต ุ

การใชย้านตีอ้งระวงัการตดิเชอืราทกีระจกตา การเกิด steroid glaucoma และการใชย้าตดิต่อกนัเป็นเวลานาน 

อาจทาํใหเ้กิด steroid cataract 

11.3 Mydriatics and cycloplegics

Atropine sulfate IsoptoAtropine eye drop 1% ค

Phenylephrine hydrochloride eye drop 10% ค

Tropicamide Mydriacyl eye drop 1% ค

11.4 Drugs for treatment of glaucoma

Acetazolamide Diamox tab 250 mg ก

Dorzolamide hydrochloride +Timolol maleate Cozopt eye drop ง

เงอืนไข

ใชเ้ฉพาะกรณีทใีชย้ารกัษาตอ้หนิชนิดอนืแลว้ความดนัในลูกตายงัไมล่ดลงอยู่ในขนัทปีลอดภยั

Glycerine solution  oral sol 50% ก

Pilocarpine hydrochloride IsoptoCarpine eye drop                2% ก

Timolol maleate Glauco-Oph eye drop              0.5% ก

Brimonidine AlphaganP eye drop 2.5% ค

เงอืนไข

1. ใชร้กัษาตอ้หนิในกรณีทมีขีอ้หา้มใช ้topical beta-blockers หรือ 

2. ใชเ้ฉพาะกรณีทใีชย้ารกัษาตอ้หนิชนิดอนืแลว้ความดนัในลูกตายงัไมล่ดลงอยู่ในขนัทปีลอดภยั 

Bimatoprost Lumigan eye drop 0.01% NED

Latanoprost Xalatan eye drop 0.005% ค

เงอืนไข

1. ใชร้กัษาตอ้หนิในกรณีทมีขีอ้หา้มใช ้topical beta-blockers หรือ 

2. ใชเ้ฉพาะกรณีทใีชย้ารกัษาตอ้หนิชนิดอนืแลว้ความดนัในลูกตายงัไมล่ดลงอยู่ในขนัทปีลอดภยั 

11.5 Local anaesthetics

Tetracaine hydrochloride eye drop 0.5% ก

เงอืนไข



หา้มใหผู้ป่้วยนาํกลบับา้น 

11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents

Dextran70+Hyroxypropyl methylcellulose Lubric eye eye drop 1mg+3mg/0.8ml NED

(no preservative)เฉพาะจกัษุแพทยส์งัเท่านนั single dose unit

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยตาแหง้ปานกลางถงึตาแหง้มาก ทใีชน้าํตาเทยีมทมี ีpreservative ไมไ่ด ้

Hyroxypropyl methylcellulose Natear eye drop 0.03% ก

11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations

Balance salt solution Bss Plus sterile sol sol for eye irrigation 500 ml ค

Bss sol for eye irrigation 250 ml ค

Carbachol Miostat sterile sol 0.01% in 1.5 ml ค

เงอืนไข

 ใชห้ดมา่นตาระหวา่งการผ่าตดั 

Diclofenac sodium Voltaren eye drop 0.1% ค

Sodium chonroitin sulfate+Sodium hyaluronate Viscoat sterile sol 0.5 ml ค

Sodium hyaluronate Amvisc plus sterile sol 1.6%in0.8 ml ค

Bevacizumab Avastin sterile sol 100 mg/4ml จ(2)

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบั age-related macular degeneration (AMD) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีด

ในภาคผนวก 3 

2. ใชส้าํหรบั diabetic macular edema (DME) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดใน 

ภาคผนวก 3 

3. ใชส้าํหรบั Retinal Vein Occlusion (RVO) โดยมแีนวทางกาํกบัการใชย้าเป็นไปตามรายละเอยีดใน 

ภาคผนวก 3 

11.8 อนืๆ

Protien&antigen free haemodialysate Solcoseryl 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

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% ข

12.1.3 Other drugs acting on the ear

Ofloxacin Tarivid ear drop 0.3% ค

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัหูนาํหนวกเรอืรงัทแีกว้หูทะลุ ทใีช ้Chloramphenicol ไมไ่ดผ้ล 

หมายเหตุ

ควรม ีguideline ทชีดัเจนกาํกบัการใชย้านี เพราะการใชย้าอาจส่งผลใหเ้กิดปญัหาเชอืดอืยากลุ่ม quinolones 

Sodium bicarbonate(Hospital Formular) ear drop 5% ก

Docusate sodium Dewax 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

เงอืนไข

ใชก้บัผูป่้วยอายุ 6 ปีขนึไป

. Fluticasone furoate Avamys nasal spray27.5 mcg/dose 120 doses ง

เงอืนไข

ใชก้บัผูป้วยอายุ 2 ปีขนึไปในขอ้บ่งใช ้

 1.โพรงจมกูอกัเสบจากภูมแิพท้เีกิดตามฤดกูาลและตลอดปี

 2.เยอืบตุาอกัเสบจากภูมแิพ ้

Mometasone furoate Nasonex nasal spray50 mcg/dose 140 doses NED

Triamcinolone acetonide Nasacort 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 Hcl Iliadin 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

Chlorhexidine gluconate Mouth wash sol ก

Glycerine borax sol ก

Protien free haemodialysate+polidocanol Solcoseryl Dental paste                5%1%  5 gNED

Triamcinolone acetonide Kenalog 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

เงอืนไข

จาํกดัการใชเ้ฉพาะ Methicillin - resistant S.aureus (MRSA) 

Silver sulfadiazine Flamazine cream 1% in 500 g ก



Tetrachlorodecaoxygen Oxoferin sol 50 ml NED

    13.1.2 Antifungal preparations

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

Clotrimazole Canesten cream 1% ก

Sodium thiosulfate(Hospital Formular) sol 20% ก

    13.1.3 Parasiticidal preparations

Benzyl benzoate lotion 25% ก

Ivermectin Tab ข

Permethrin lotion 30 ml ก

    13.1.4 Antibacterial with corticosteroid preparations

    13.1.5 Medicated Surgical Dressings

Chlorhexidine acetate Bactigras Gauze dressing             10x10 cmNED

(เฉพาะราย) Gauze dressing             15x20 cmNED

Hydrogel wound dressing Intrasite Gel                                   25gNED

Zinc hyarulonidate Curiosin Gel                                   15gNED

13.2 Emollient and barrier preparations

Betasitosterol(เฉพาะราย) Mebo cream NED

Coal Tar LCD cream 5% ก

Emoillient cream(Hospital Formular) cream ก

Lubricating gel K-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

13.3 Topical antipruritics

Calamine lotion lotion 60, 120, 240 ml ก



Tacrolimus Protopic oint 0.1%-10 g NED

13.4 Topical corticosteroids

ควรระมดัระวงัการใชย้าทาสเตียรอยดที์มีความแรงสูงและสูงมากในเด็กเล็ก และผูสู้งอายุ โดยเฉพาะผิวหนัง 

บริเวณรอบดวงตา ขอ้พบัตา่งๆ เยือบปุาก ทวาร และอวยัวะเพศ เนืองจากบคุคลกลุ่มนีมีผิวหนงับาง จงึอาจมีผลขา้งเคียง 

ตอ่ผิวหนังบริเวณทีทายา และยาอาจถกูดูดซึมท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงทีเป็น systemic side-effect ได ้

Betamethasone dipropionate Diprosone cream 0.05% in 5 g ก

Mometasone furoate Elomet cream 0.1% in 5 g ง

เงอืนไข 

ใชก้รณีตอ้งใชย้าเป็นเวลานาน 

Prednisolone cream 0.5% in 5g ก

Triamcinolone acetonide cream 0.1% ก

lotion 0.1% ก

Triamcinolone acetonide+Salicyclic acid cream 0.1% + 3% ก

13.5 Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids)

Coal tar( Hospital Formular ) shampoo ก

Acitretin Neotigason 10 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าํหรบัสะเก็ดเงนิชนิดปานกลางถงึรุนแรง ทไีมต่อบสนองต่อยาอนืหรือมขีอ้หา้มในการใช ้methotrexate 

2. ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นตจวทิยา สาํหรบัรกัษาโรคผวิหนงัเรือรงัอนืๆ ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาทวัไป 

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

หา้มใชใ้นหญงิตงัครรภ ์และหลงัจากหยุดยานีแลว้ใหคุ้มกาํเนดิเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 3 ปี 

Ciclosporin (Cyclosporin) cap 25 mg ง

เงอืนไข

1. ใชส้าหรบัสะเก็ดเงนิชนิดปานกลางถงึรุนแรง ทไีมต่อบสนองต่อยาอนืหรือมขีอ้หา้มในการใช ้methotrexate

2. ใชส้าหรบั atopic dermatitis ชนิดรุนแรง

3. ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นตจวทิยา สาํหรบัรกัษาโรคผวิหนงัเรือรงัอนืๆ ทไีมต่อบสนองต่อการรกัษาทวัไป

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

เงอืนไข

1. ใชร้กัษา chronic plaque psoriasis ในผูใ้หญ่ทใีช ้topical steroid รกัษาแลว้ไมไ่ดผ้ล

2. ใช ้gel กบัรอยโรคทหีนงัศีรษะไมเ่กิน 4 สปัดาห ์และ ointment กบัรอยโรคทลีาํตวัไมเ่กิน 8 สปัดาห์

3. ใชโ้ดยแพทยผู์เ้ชยีวชาญดา้นตจวทิยา



Methotrexate tab 2.5mg ข

เงอืนไข

ใชส้าํหรบัสะเก็ดเงนิชนิดปานกลางถงึรุนแรงทดีอืต่อยาอนื 

13.6 Preparations for warts and calluses

Podophylline paint ก

Salicylic acid cream 3% ก

Silver nitrate crystal ก

Trichoroacetic acid TCA 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(แรกเกิด) HBVAX inj 5 mcg/0.5ml ก

Hepatitis B vaccine HBVAX inj 10 mcg/ml ก

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

เงอืนไข

ใชร่้วมกบัการฉีด Hepatitis B vaccine เฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี 

1. ทารกแรกเกิดทมีารดาม ีHBsAg เป็นบวก 

2. เมอืผวิหนงัหรือเยอืเมอืกสมัผสักบัเลอืดหรอืสารคดัหลงัทมี ีHBsAg เป็นบวก เช่นบคุลากรทางการแพทย ์

ทเีกิดอบุตัเิหตสุมัผสัโรคจากการท างานตามแนวปฏบิตัขิองสถานพยาบาลนนั ๆ หรอืผูท้ถีูกขม่ขนื 

3. ป้องกนัผูป่้วยจากการกลบัเป็นโรคตบัอกัเสบบซี ้าหลงัจากไดร้บัการเปลยีนตบัแลว้ 

หมายเหต ุ

 ในทารกแรกเกิดซงึมารดามอีายุครรภป์กต ิการใหว้คัซนีภายใน 24 ชวัโมง สามารถป้องกนัการตดิเชอืไดม้าก 

อยู่แลว้ การให ้HBIG ไมท่าํใหก้ารป้องกนัสูงขนึ 

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

Tetanus-Diphtheria- Acellular Pertussis vaccine (Tdap) Boostagen inj(จ่ายเงนิทุกสทิธ)ิ NED

Influenza vaccine Vaxigrip inj ก

Japanese encephalitis vaccine inj ก

Measle-Mump-Rubella vaccine (MMR) inj ก

Measles vaccine inj ก

Pneumococcal vaccine Prevnar13 inj NED

Poliomyelitis vaccine (OPV) oral sol ก

Rubella vaccine inj ก

15. Anaesthesia

15.1 General anaesthesia

    15.1.1 Intravenous anaesthetics

Etomidate sterile emulsion ค

เงอืนไข

ใชส้าหรบันาํสลบ (Induction of general anaesthesia) ในผูสู้งอายุหรือผูป่้วยทมีปีญัหาดา้นหวัใจและหลอดเลอืด

Ketamine Ketalar sterile sol 500 mg/10ml ง

เงอืนไข

1. ใชฉี้ดเขา้กลา้มเนือกบัผูป่้วยทหีาเสน้เลอืดสาํหรบัใหน้าํเกลอืไมไ่ด ้

2. ใชใ้นกรณีทผูีป่้วยมคีวามดนัเลอืดตาํ 

3. ใชใ้นการระงบัความรูส้กึสาํหรบัการทาํหตัถการทใีชร้ะยะเวลาสนัๆ 

4. ใชเ้ป็นยาเสริม (adjunct therapy) เพอืระงบัอาการปวดรุนแรง (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)

Cisatracurium Nimbex sterile sol 2mg /ml 5ml ค



Rocuronium bromide Esmeron sterile sol 50 mg/5ml ค

Succinylcholine Cl (Suxamethonium Cl) Succinyl sterile pwdr 500 mg ค

    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

sterile sol 500 mcg/10ml ค

Midazolam Dormicum sterile sol 5 mg/ml ง

15 mg/3ml ง

เงอืนไข

1. ใชเ้สริมยาระงบัความรูส้กึ 

2. ใชเ้พอืใหผู้ป่้วยสงบ คลายความวติกกงัวลทงัในระยะ ก่อนระหวา่งและหลงัทาํหตัถการ 

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

เงอืนไข

 ใชแ้กฤ้ทธยิาหย่อนกลา้มเนือ 

Neostigmine methylsulfate Prostigmin sterile sol 2.5 mg/ml ก

เงอืนไข

 ใชแ้กฤ้ทธยิาหย่อนกลา้มเนือ 

15.2 Local anaesthesia

Bupivacaine HCl Marcaine sterile sol 0.5% in 10 ml ข

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

อาจทาํใหเ้กิดพษิต่อหวัใจ 

หมายเหตุ

ใชใ้นกรณี local infiltration 



Bupivacaine HCl + Dextrose Marcaine heavy sterile sol 0.5% + 8% in 4 ml ค

คาํเตือน   

อาจทาํใหเ้กิดพษิต่อหวัใจ

Lidocaine hydrochloride Xylocaine 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 + adrenaline Xylocaine sterile sol 1% + 1:100,000 in20 ml ก

sterile sol 2% + 1:80,000 in20 ml ก

Mepivacaine + adrenaline Scandonest 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

ยาในกลุม่นีหลายชนิดไม่ปรากฏเป็นยาในบญัชีนี เนืองจากเป็นยาก าพรา้ (orphan drugs) ทีมีปญัหาการจดัหา

และไม่มีทะเบียนต ารบัยา  แต่ควรสง่เสรมิใหมี้การจดัหามาใชแ้ละควรอนุมตัิใหเ้บิกค่ายาได ้

หมายเลขโทรศพัทข์องศูนยพ์ษิวิทยา เช่น ศูนยพ์ษิวิทยา ร.พ.รามาธิบดี โทร.0 2201 1083  ศูนยพ์ษิวิทยา 

ร.พ.ศิริราช โทร.0 2419 7007 

Acetylcysteine (N-acetylcysteine) inj 300 mg ก

เงอืนไข

1.ใชแ้กพ้ษิจากการไดร้บั paracetamol เกินขนาด 

2. ใชร้กัษาภาวะพษิต่อตบัจากเหด็พษิกลุม่ทมีอีะมาทอกซนิ (amatoxin containing mushrooms)

Banded Krait Antivenin งูสามเหลยีม inj 10 ml ก

Cobra Antivenin งูเห่า inj 10 ml ก

Green Pit Viper Antivenin งูเขยีวหางไหม ้ inj 10 ml ก

King Cobra Antivenin งูจงอาง inj 10 ml ก

Malayan Krait Antivenin งูทบัสมงิคลา inj 10 ml ก

Malayan Pit Viper Antivenin งูกะปะ inj 10 ml ก

Russell's Viper Antivenin งูแมวเซา inj 10 ml ก

Polyvalent antivenom for hematotoxin inj ก

เงอืนไข



ใชแ้กพ้ษิต่อระบบเลอืดในรายทถีูกงูไมท่ราบชนิดกดั 

Polyvalent antivenom for neurotoxin inj ก

เงอืนไข

ใชแ้กพ้ษิต่อระบบประสาทในรายทถีูกงูไมท่ราบชนิดกดั

Atropine sulfate sterile sol 0.6 mg/ml ก

เงอืนไข   

 ใชต้า้นพษิ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates, carbamates) และภาวะ cholinergic crisis 

Benztropine mesylate sterile sol ก

เงอืนไข

 ใชบ้าํบดัภาวะ dystonia เนอืงจากยา 

Botulinum antitoxin Botox 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

เงอืนไข 

1. ใชบ้าํบดัพษิจากสาร folic acid antagonists, methotrexate, trimethoprim และ pyrimethamine 

2. ใชป้้องกนัพษิจาก methotrexate เฉพาะกรณีใชย้านใีนขนาดสูง 

3. ใชร่้วมกบั ethanol ในการบาํบดัพษิจาก methanol

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

เงอืนไข

ใชบ้าํบดัพษิจาก hydrofluoric acid และ calcium channel blockers 

หมายเหตุ

ใหฉี้ดเขา้เสน้เลอืดอย่างชา้ๆ การฉีดเร็วอาจท าใหผู้ป่้วยเสยีชวีติได ้

Charcoal, activated pwdr 50 g ก

Cyclophosphamide Endoxan sterile pwdr 200 mg ค

เงอืนไข 

 ใชบ้าํบดัพษิจากสาร paraquat ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของศูนยพ์ษิวทิยา 

Deferoxamine mesilate Desferol sterile pwdr 500mg ค

(Desferrioxamine mesilate) 

เงอืนไข 



ใชก้าํจดัพษิจากภาวะธาตเุหลก็สูงผดิปกตเิฉียบพลนั และเรือรงั 

Dimercaprol BAL sterile sol 100 mg/2ml ก

เงอืนไข 

ใชบ้าํบดัพษิเฉียบพลนัจากปรอท ทอง และสารหนู และใชร่้วมกบั sodium calcium edetate ในกรณีบ าบดั 

พษิเฉียบพลนัจากตะกวั 

คาํเตอืนและขอ้ควรระวงั 

หา้มใชใ้นผูป่้วยทมีปีระวตัแิพถ้วัลสิง (peanut) และอาจมกีารแพข้า้มกลุม่ไปยงัถวัเหลอืง (soya) ได ้

Flumazenil Anexate sterile sol 0.5 mg/5ml ง

เงอืนไข 

 ใชแ้กฤ้ทธจิากการใชย้าในกลุม่ benzodiazepines กรณีการทาํหตัถการทางวสิญัญี 

Ipecacuanha syr 2 mg/15ml ก

Methylene blue sterile sol ง

เงอืนไข

ใชบ้าํบดั methaemoglobinaemia

คาํเตือน

ควรใชอ้ย่างระมดัระวงัในผูป่้วยภาวะการทาํงานของไตบกพร่องขนัรุนแรง และผูป่้วยขาดเอนไชม ์G6PD

Naloxone hydrochloride Narcan sterile sol 0.4 mg/ml ก

เงอืนไข

1. ใชบ้าํบดัอาการพษิเฉียบพลนัจากสารกลุม่ opioids และ clonidine 

2. ใชบ้าํบดัภาวะกดการหายใจทไีมท่ราบสาเหต ุ

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

เงอืนไข

 ใชบ้าํบดัภาวะความดนัเลอืดตกเนืองจากยา เช่น ยากลุม่ beta-blockers, calcium channel blockers และ 

theophylline เป็นตน้ 

PEG lavage sol ก

Pralidoxime Chloride 2-PAM sterile pwdr 1 g ก

เงอืนไข

ใชบ้าํบดัพษิเฉียบพลนัจาก organophosphates 

Protamine sulfate sterile sol 50 mg/5ml ค

เงอืนไข

 ใชใ้นกรณีทมีเีลอืดออกมากผดิปกตจิากการไดร้บั heparin เกินขนาด 



Penicillamine Cuprimine cap 250mg ค

เงอืนไข

ใชบ้าํบดัอาการพษิจากสารทองแดง ตะกวั ปรอท และสารหนู 

คาํเตือนและขอ้ควรระวงั 

ระวงัการใชก้บัหญงิตงัครรภเ์พราะเป็นสารก่อวรูิป (teratogen) 

Sodium bicarbonate sterile sol ก

เงอืนไข

1. ใชบ้าํบดัภาวะ hyperkalemia และพษิเฉียบพลนัจากสาร tricyclic antidepressants, antiarrythmics type I 

2. ใชป้รบัปสัสาวะใหเ้ป็นด่าง เพอืเร่งการกาํจดัสารพษิ เช่น salicylates เป็นตน้ 

 Vitamin K1 sterile sol ก

เงอืนไข

 ใชบ้าํบดัพษิจากยา 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 300 sterile sol 300 mgI/ml in 50ml ง

    17.1.2 Drugs used in angiography

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

เงอืนไข

ใชส้าํหรบั interventional neuroradiology 

17.2 X - ray contrast media, non - iodinated

Barium sulfate susp 300ml ก

17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)

Meglumine gadoterate Dotarem sterile sol 10ml ง

Gadoxetate Disodium Primovist sterile sol  1.814 g/ml syring NED

Gadominate Dimeglumine Multihance sterile sol  529 mg/ml-15ml NED

18. สมุนไพร



ขมนิชนั cap 500 mg ก

นํามนัตะไคร้หอม sol 60 ml ก

ยาชงรางจืด ซอง ก

ยาอมมะแว้ง tab 20 tab/ซอง ก

ยาแก้ไอมะขามปอ้ม Syr 60 ml ก

ยาหมอ่งเสลดพงัพอน cream 15 g ก

ยาหมอ่งไพล oint 50 g NED

ลกูประคบ ลูก NED

เจลพริก gel 30g ก

เพชรสงัฆาต cap ก

ชาชงชมุเห็ดเทศ ซอง ก

ชาชงดอกคําฝอย ซอง 2 gm ก

ชาชงหญ้าดอกขาว ซอง 3 gm ก

ยาธาตอุบเชย sol ก

เถาวลัย์เปรียง cap ก

มะระขีนก cap ก

บอระเพ็ด cap ก

ฟ้าทะลายโจร cap ก

เสลดพงัพอนนํา sol 60 ml ก

ทิงเจอร์ทองพนัชงั sol 60 ml ก

ครีมพญายอ cream 15 gm ก















































           



แบบไมรุ่นแรง และการตดิเชอืในชมุชนจาก







switch therapy)





epidermidis (MRSE) 







ใชส้าํหรบัการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตรป้์องกนั แกไ้ข และเตรียมพรอ้มรบัปญัหาโรคไขห้วดันก และการระบาดใหญ่ของโรคไขห้วดัใหญ่ของประเทศ
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