สรุ ปรายการยาทีมีการปรั บปรุ งจากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ
เรื อง บัญชียาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. $%%& ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2559
บัญชียาสําหรั บโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข
กลุ่มที 3 รายการยาใหม่ จํานวน 5 รายการ สรุ ปดังนี 6
ที

รายการยา

รู ปแบบยา

บัญชี

เงือนไข

กลุม่ ยา 2 Cardiovascular system
. . Angiotensin-converting enzyme inhibitors
tab
1. Lisinopril
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics
tab
2. Midodrine Hydrochloride
ยากําพร้า
กลุม่ ยา 6 Sex hormones
D. .E Female sex hormones
gel (เฉพาะ 0.06%)
3. Estradiol (17β-estradiol)
กลุม่ ยา 9 Nutrition and blood
9.5 Minerals
4. Iron (III) hydroxide
syr
polymaltose complex
(iron polymaltose complex)
กลุม่ ยา 14 Immunological products and vaccines
5. Human papillomavirus
inj
vaccine ชนิด 4 สายพันธุ์
(quadrivalent)

ค

ใช้ สําหรับ post myocardial infarction

ค

ใช้ สําหรับลดอาการ orthostatic hypotension ใน
ผู้ป่วยโรคพาร์ กินสัน

ข

ไม่ระบุ

ข

ใช้ ในกรณี ทีZ ใ ช้ ferrous sulfate drop แล้ วเกิ ด
อาการไม่พงึ ประสงค์

จ(E) ใช้ สําหรับโครงการขยายการให้ บริ การวัคซีนเอชพี
วีในแผนงานสร้ างเสริ ม ภูมิ ค้ ุม กัน โรค พ.ศ. De
ของกรมควบคุม โรคและสํ านัก งานหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยมีวิธีการใช้ และการติดตาม
ประเมินการใช้ ยาตามทีZกําหนดไว้ ในโครงการ

กลุ่มที $ รายการยาทีมีการคัดออกจากบัญชี จํานวน 3 รายการ สรุ ปดังนี 6
ที

รายการยา

รู ปแบบยา

เหตุผลในการตัดออก

กลุม่ ยา 9 Nutrition and blood
g.D Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers

1. Potassium Iodide

tab (เฉพาะ 150 mcg เนืZองจากปั จจุบนั ไม่มียานี jจําหน่ายในท้ องตลาด
as iodine)

และในบัญชียาหลักแห่งชาติมยี าอืZนให้ สามารถ
ใช้ แทนได้ อยู่แล้ ว

กลุ่มที 3 รายการยาทีมีการแก้ ไข/เปลียนแปลงจํานวน 38 รายการ สรุ ปดังนี 6
ที
กลุ่มยา/ รายการยา
รู ปแบบยา
บัญชี
กลุม่ ยา 1 Gastro-intestinal system
1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding
sterile pwdr
ข
1. Omeprazole sodium

2. Octreotide acetate

sterile sol (เฉพาะ
0.1 mg/ 1 ml)
ยกเว้ นชนิดออกฤทธิu
นาน

กลุม่ ยา 8 Malignant disease and immunosuppression
8.1.2 Cytotoxic antibiotics
sterile pwdr,
3. Mitoxantrone
hydrochloride
sterile sol

รายละเอียดการเปลียนแปลง

เพิZมคําเตือนและข้ อควรระวังดังนี j “ห้ ามให้ ทางหลอด
เลือดดํานานเกินกว่า 30 นาที”

ง

ปรับเงืZอนไขจาก
E. ใช้ สําหรับ high output pancreatic fistula
. ใช้ สํ าหรั บ variceal bleeding ในกรณี ทีZ มีห ลักฐาน
ว่ า เป็ น ภ าวะเลื อด ออกจาก portal hypertensive
gastropathyโดยใช้ ร่วมกับ therapeutic endoscopic
intervention
เป็ น
E. ใช้ สําหรับ high output pancreatic fistula
. ใช้ สํ า ห รั บ variceal bleeding โด ย ใช้ ร่ ว ม กั บ
therapeutic endoscopic intervention
x. ใช้ ในกรณี bleeding ทีZ มี ห ลั ก ฐานว่ า เป็ นภาวะ
เลือดออกจาก portal hypertensive gastropathy

ง

เพิZ ม เงืZ อ น ไข “ใช้ กั บ ผู้ ป่ วย เด็ ก ทีZ เป็ น relapsed/
refractory acute lymphoblastic leukemia (ALL)”

ที

กลุ่มยา/ รายการยา
4. Mitomycin

8.1.3 Antimetabolites
5. Oxaliplatin

รู ปแบบยา
sterile pwdr ,
sterile sol

บัญชี
ง

รายละเอียดการเปลียนแปลง
ตัดเงืZอนไข “ใช้ รักษามะเร็ งปอดระยะลุกลาม” ออกจาก
บัญชียาหลักแห่งชาติ

sterile pwdr ,
sterile sol

ง

เพิZมหมายเหตุ ดังนี j
มี ข้ อมู ล ไม่ เ พี ย งพอทีZ จ ะสรุ ป ว่ า ยาสู ต ร FOLFOX มี
ประสิทธิผลในการเพิZมระยะเวลาการรอดชีพ (survival
benefit) ในผู้ป่วยมะเร็ งลําไส้ ใหญ่และไส้ ตรงระยะทีZ 3
ทีZมีอายุมากกว่า 75 ปี

ง

เพิZมเงืZอนไข ดังนี j
E.ใช้ เป็ น second line treatment ใน nasopharyngeal
cancer ระยะแพร่ กระจายหรื อกลับเป็ นซํ jา
. ใช้ สําหรับ esophageal cancer
x . ใ ช้ เป็ น first- line treatment ใ น ก า ร รั ก ษ า
advanced cervical cancer
. ใช้ สําหรับ malignant melanoma

~.E. Other antineoplastic drugs
sterile sol
6. Paclitaxel

ที

กลุ่มยา/ รายการยา
7. Docetaxel

รู ปแบบยา
sterile sol

บัญชี
จ(๒)

รายละเอียดการเปลียนแปลง
ปรั บเงืZ อนไขข้ อ E จาก “ใช้ กับ ผู้ป่ วยโรคมะเร็ งเต้ านม
ระยะเริZ มต้ นหรื อระยะลุกลาม ทีZมีปัญหาโรคหัวใจ โดย
มีแ นวทางกํ ากับ การใช้ ยาเป็ นไปตามรายละเอีย ดใน
ภาคผนวก 3” เป็ น
E. ใช้ ร่วมกับ cyclophosphamide ในการรั ก ษาเสริ ม
สําหรั บ ผู้ป่วยโรคมะเร็ งเต้ านมระยะเริZ มต้ นทีZ มีปัญ หา
โรคหัวใจ หรื อ เคยได้ รับ ยา doxorubicin แล้ ว โดยมี
แนวทางกํ า กั บ การใช้ ยาเป็ นไปตามรายละเอี ย ดทีZ
สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํ า นั ก งาน
ประกัน สังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลังประกาศกําหนด
. ใช้ กับผู้ป่วยโรคมะเร็ งเต้ านมระยะลุกลามหลังจาก
ได้ รับ doxorubicin และ paclitaxel แล้ ว หรื อ มีปัญหา
โรคหั วใจ โดยมี แ นวทางกํ ากับ การใช้ ย าเป็ นไปตาม
รายละเอียดทีZ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน และ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังประกาศกําหนด

~.x.E Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors
tab
ง
เพิZมเงืZอนไข ดังนี j
8. Megestrol acetate
E . ใ ช้ สํ า ห รั บ advanced endometrial cancer
(endometrioid) โดยให้ ย าจนกระทัZงมี ก ารกํ าเริ บ ของ
โรค
2. ใช้ สํ าห รั บ early stage endometrial cancer ใน
ผู้ป่ วยอายุน้ อ ยกว่า e ปี ทีZ เป็ น well-differentiated
endometrioid ซึZ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ MRI ไ ม่ พ บ
myometrial invasion และให้ ยาไม่เกิน E ปี
3. ใ ช้ สํ า ห รั บ low grade endometrial stromal
sarcoma (ESS) และให้ ยาไม่เกิน E ปี
กลุม่ ยา g Nutrition and blood
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias

ที

กลุ่มยา/ รายการยา
9. Iron sucrose

9.2 Fluids and electrolytes
10. Potassium chloride

g.x Vitamins
11. Folic acid

12. Vitamin E

รู ปแบบยา
sterile sol

บัญชี
ค

รายละเอียดการเปลียนแปลง
ปรับเงืZอนไขจาก “ใช้ สําหรับรักษา iron deficiency
anemia ในผู้ป่วย chronic kidney disease ทีZได้ รับ
การล้ างไตร่ วมกับการให้ epoetin therapy” เป็ น
“ใช้ สําหรับรักษา iron deficiency anemia ในผู้ป่วย
chronic kidney disease ทีZไม่ตอบสนองต่อ iron
supplement ชนิดรับประทาน”

syr (hosp), elixir
(hosp), compressed
tab, EC tab, sterile
sol

ก

1. เพิZมรู ปแบบ syr และ elixir
2. ปรับคําเตือนและข้ อควรระวัง ข้ อ E จาก
E.ควรรั บ ประทานยา potassium chloride หลั ง
อาหารทัน ที ในกรณี ย าเม็ด ควรดืZ ม นํ าj อย่ างน้ อ ย 180
มิ ล ลิ ลิ ต ร และไม่ ค วรนอนราบอย่ างน้ อ ยครึZ ง ชัZว โมง
หลังจากรับประทานยา
เป็ น
E.ควรรั บ ประทานยา potassium chloride หลั ง
อาหารทัน ที ในกรณี ยาเม็ดควรดืZม นํ าj อย่างน้ อย E~e
มิล ลิ ลิ ตร และห้ ามเอนตัวนอนลงอย่างน้ อ ย xe นาที
หลังรับประทานยาเม็ด

tab (เฉพาะ 400 mcg
และ 5 mg)

ก

emulsion (hosp), syr

ค

1. เพิZมรู ปแบบ cap
2. ปรับความแรง จาก “tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5
mg)” เป็ น “cap/tab (เฉ พ า ะ 400-1,000 mcg
และ 5 mg)”
ปรับหมายเหตุจาก “ตํารับยา water-miscible vitamin
E (มี emulsifier ในสู ต รตํ า รั บ เช่ น polysorbate 80
เป็ นต้ น และใช้ เป็ นนํ าj กระสายยา)” เป็ น “รู ป แบบ
syrup เป็ นตํารับ water miscible vitamin E”

9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers
tab (เฉพาะ 65 mg
ก
ปรับคําเตือนและข้ อควรระวังจาก
13. Ferrous fumarate
as iron)
“ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย” เป็ น
E. ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียทีZมีภาวะเหล็กเกิน
. ระมั ด ระวัง การใช้ ในผู้ ป่ วยทีZ มี อ าการแสดงของ
โรคธาลัสซีเมีย

ที

กลุ่มยา/ รายการยา
14. Ferrous sulfate

รู ปแบบยา
tab (เฉพาะ 60 และ
65 mg as iron)

บัญชี
ก

15. Folic acid

tab (เฉพาะ 400 mcg
และ 5 mg)

ก

16. Ferrous salt + Folic

tab (เฉพาะ 60 mg
as iron + 400 mcg)
tab (เฉพาะ 60 mg
as iron + 400 mcg
+ 150 mcg as
iodine)

ก

cap, tab, sterile
pwdr, sterile sol

ง

acid
17. Ferrous salt + Folic
acid + Potassium
Iodide
กลุม่ ยา ED Antidotes
18. Calcium folinate
(Leucovorin calcium)

ก

รายละเอียดการเปลียนแปลง
1.ปรับคําเตือนและข้ อควรระวังจาก
“ระมัดระวังการใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย” เป็ น
E. ห้ ามใช้ ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียทีZมีภาวะเหล็กเกิน
. ระมัด ระวังการใช้ ใ นผู้ ป่ วยทีZ มี อ าการแสดงของ
โรคธาลัสซีเมีย
2.ปรั บความแรงจาก (เฉพาะ De และ D mg as iron)
เป็ น (เฉพาะ De-D mg as iron)
1. เพิZมรู ปแบบ cap
2. ปรับความแรง จาก “tab (เฉพาะ 400 mcg และ 5
mg)” เป็ น “cap/tab (เฉ พ า ะ 400-1,000 mcg
และ 5 mg)”
ปรั บ ความแรงของ Ferrous salt จาก “เฉพาะ De mg
as iron” เป็ น “tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron)”
ปรั บ ความแรงของ Ferrous salt จาก “เฉพาะ De mg
as iron” เป็ น “tab (เฉพาะ 60-65 mg as iron)”

ปรับเงืZอนไขข้ อ x จาก “ให้ ร่วมกับ fluorouracil (5-FU)
ในการบําบัดมะเร็ งลําไส้ ” เป็ น “ให้ ร่วมกับ fluorouracil
(5-FU) ในการบําบัด gastrointestinal malignancy”

