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บญัชียา รพ.เจด็เสมียน ปี 2565 
 
1. GASTRO-INTESTINAL SYSTEM 

1.1  Antacids and other drugs for dyspepsia 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Carminative, mixture 
  Simethicone, tab 80 mg 
  Simethicone, suspension 40 mg/ 0.6 ml 
  รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide + Simethicone, suspension 
1.2  Antispasmodics and other drugs altering gut motility 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Domperidone maleate, tab 10 mg 
 Domperidone maleate, suspension 1 mg/ml 

  Hyoscine-n-butylbromide, inj. 20 mg/ml 
  Metoclopramide, inj. 5 mg/ml 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Drotaverine HCl, tab 40 mg 
  Dicyclomine HCl + Simethicone , syrup (5+50) mg/ 5 ml  
1.3  Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Omeprazole, cap 20 mg 
 Omeprazole, inj. 40 mg 

1.4  Drugs used in acute diarrhea 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Oral rehydration salt (O.R.S.), oral powder 
  รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Dioctahedral smectite (Smecta), powder 
1.5  Drugs used in chronic bowel disorders 
  - 
1.6  Laxatives 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
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  Magnesium hydroxide, suspension (Milk of magnesia) 

  Senna, tab (ยาระบายมะขามแขก) 
  Sodium phosphate + Sodium biphosphate, enema (Uni-ma  enema) 
  Lactulose, syr 66.7% 
1.7  Local preparations for anal and rectal disorders 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Local anaesthetic + Astringent + Corticosteroid 
        (Proctosedyl, rectal suppository) 
1.8  Drugs affecting intestinal secretions 

 - 
 

2. CARDIOVASCULAR SYSTEM 
2.1  Positive inotropic drugs 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Digoxin, tab 0.25 mg 

2.2  Diuretics 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Furosemide, tab 40 mg 
  Furosemide, inj. 10 mg/ml (ขนาด 2 ml และ 25 ml) 
  Hydrochlorothiazide, tab 25 mg 
  Spironolactone, tab 25 mg 
2.3 Anti-arrhythmic drugs 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Adenosine inj. 6 mg/ 2 ml 
        ( ใชส้ าหรับ supraventricular arrhythmias และการตรวจพิเศษทางหวัใจ) 
  Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml   
         (ใชส้ าหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหวัใจ) 
  Magnesium sulfate, inj. 

         (ใชส้ าหรับ ventricular tachycardia, refractory supraventricular tachyarrhythmias) 
  Amiodarone HCl, inj. 150 mg/ 3 ml 
        (ใชส้ าหรับ supraventricular, ventricular and atrial arrhythmias) 
2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs 
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 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Atenolol, tab 50 mg 
  Propranolol, tab 10 mg 

  Carvedilol, tab 6.25 mg  (ใชส้ าหรับ systolic heart failure) 
2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs 

2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs 
  รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Hydralazine HCl, tab 25 mg 
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs 

 -   
2.5.3 Alpha-adrenoceptor blocking drugs 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Doxazosin mesilate, tab 2 mg 
2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Enalapril, tab 5 mg 
  Enalapril, tab 20 mg 

  Captopril, tab 25 mg (ใชส้ าหรับ hypertensive urgency) 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Quinapril, tab 10 mg 
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

 Losartan potassium, tab 50 mg 

                 (ใชก้บัผูป่้วยท่ีใชย้า  ACE inhibitors ไม่ได ้  เน่ืองจากเกิดอาการไม่พึงประสงค ์
         จากการใชย้าในกลุ่มดงักล่าว ) 

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

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Isosorbide dinitrate, tab 10 mg 
  Isosorbide dinitrate, sublingual tab 5 mg 
2.6.2 Calcium-channel blockers 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
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 Amlodipine besylate, tab 5 mg 
 Manidipine hydrochloride, tab 20 mg    

 เง่ือนไข  ใชส้ าหรับเป็นทางเลือกในการรักษาผูป่้วยท่ีทนต่อผลขา้งเคียงของยา   
              Amlodipine ไม่ได ้
Nicardipine hydrochloride, inj. 10 mg/ 10 ml 

     เง่ือนไข 
1. ใชก้บัผูป่้วย hypertensive  emergencies  ท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้นทางหวัใจ 
2. ใชเ้ป็นยาแทน (alternative drug) ในกรณีท่ีไม่สามารถใชย้า sodium  
     nitroprusside หรือ glyceryl trinitrate (nitroglycerin) ได ้

2.6.3 Other vasodilators 
      - 

2.7  Sympathomimetics 
2.7.1 Inotropic sympathomimetics 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Dopamine HCl, inj. 250 mg 
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics 
  Norepinephrine bitartrate, inj. 4 mg/ 4 ml 
2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Adrenaline, inj. 1 mg/ml 

2.8  Anticoagulants 
    - 

2.9  Antiplatelet drugs 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Aspirin, chewable tab 81 mg 
   Aspirin, enteric coated tab 300 mg 
   Clopidogrel bisulfate, tab 75 mg 
   เง่ือนไข 

1. ใชก้บัผูป่้วยท่ีใช ้ aspirin ไม่ได ้เฉพาะกรณีท่ีใชป้้องกนัโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด
หวัใจหรือสมองแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) 

2. ใหร่้วมกบั aspirin หลงัการใส่ขดลวดค ้ายนัผนงัหลอดเลือด (stent) เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี 
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3. ใชใ้นกรณีผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีไดรั้บ  aspirin แลว้ยงัเกิด acute coronary 
syndrome หรือ recurrent thrombotic events 

4. ในกรณีท่ีไดรั้บการวินิจฉยัอยา่งชดัเจนแลว้วา่เป็น  non-ST elevated acute 
coronary syndrome ใหใ้ช ้clopidogrel ร่วมกบั aspirin เป็นระยะเวลาไม่เกิน 

1  ปี 
2.10   Fibrinolytic drugs 

       รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
      Streptokinase  1,500,000  unit 

2.11   Haemostatics 
 - 

2.12   Lipid-regulating drugs 
  รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

 Gemfibrozil, tab 600 mg 
 Simvastatin, tab 20 mg 
 Fenofibrate, cap 200 mg (micronized form) 
 Atorvastatin, tab 40 mg 
 เง่ือนไข 

1. ใชก้บัผูป่้วยท่ีใชย้า simvastatin ในขนาด 40 mg ติดต่อกนั 6 เดือน แลว้ยงัไม่สามารถ
ควบคุมระดบั LDL-C ไดถึ้งค่าเป้าหมาย  หรือ 

2. ใชก้บัผูป่้วยท่ีไม่สามารถใช ้simvastatin ได ้กล่าวคือมีผลขา้งเคียง ไดแ้ก่  มีค่า alanine 
aminotransferase (ALT) เพิม่ขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ (upper limit of normal) 

หรือค่า creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้นมากกวา่ 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ 
ค าเตือนและขอ้ควรระวงั 
1. หลีกเล่ียงการใช ้atorvastatin ร่วมกบั  cyclosporine,  HIV protease inhibitor 

(tipranavir + ritonavir), hepatitis C protease inhibitor (telaprevir)    

2. หลีกเล่ียงการใชย้า  atorvastatin 
2.1 ในขนาดเกินวนัละ 40 mg  เม่ือใชร่้วมกบัยา nelfinavir 

2.2 ในขนาดเกินวนัละ 20 mg  เม่ือใชร่้วมกบัยา clarithromycin, itraconazole, HIV 
protease inhibitor (saquinavir + ritonavir , darunavir + ritonavir, 
fosamprenavir, fosamprenavir + ritonavir) 
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3. ระมดัระวงัการใชย้า atorvastatin ร่วมกบัยา  lopinavir + ritonavir โดยใหใ้ชย้า 
atorvastatin ในขนาดต ่าสุดเท่าท่ีจ าเป็น 

 
3. RESPIRATORY  SYSTEM 

3.1  Bronchodilators 
3.1.1  Adrenoceptor agonists 
          รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Salbutamol sulfate, syrup 2 mg/ 5 ml 
   Salbutamol sulfate, solution for nebulizer 
   Salbutamol sulfate, MDI  
   Terbutaline sulfate, inj. 0.5 mg/ml 

3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Ipratropium bromide + Fenoterol Hydrobromide, solution for nebulizer 
  Ipratropium bromide + Fenoterol Hydrobromide, MDI 
3.1.3 Theophylline 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Theophylline, SR  tab 200 mg   

3.2 Corticosteroids 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

 Salmeterol + Fluticasone,  MDI  25/125 
 Salmeterol + Fluticasone,  DPI  50/250 
 Salmeterol + Fluticasone,  DPI  50/500 

3.3 Leukotriene receptor antagonists 
  - 
3.4 Antihistamines 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Chlorpheniramine maleate, tab 4 mg 
 Chlorpheniramine maleate, syrup 2 mg/ 5 ml 

  Chlorpheniramine maleate, inj. 10 mg/ml 
  Hydroxyzine HCl, tab 10 mg 
  Cetirizine HCl, tab 10 mg 
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     รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Fexofenadine HCl, tab 60 mg 
 
3.5 Pulmonary surfactants 
             - 
3.6 Cough preparations 

           3.6.1  Cough suppressants 
        รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Dextromethorphan HBr, tab 15 mg 
  Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound, mixt (hosp) 
        (Brown mixture , Mist. Tussis) 
  Codeine phosphate 10 mg + Glyceryl guaiacolate 100 mg, cap 

3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Ammonium carbonate and senega mixture, mixt (hosp) 
  Glyceryl guaiacolate, tab 100 mg 
  รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Acetylcysteine, powder 200 mg 

3.7 Systemic nasal decongestants 
รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Brompheniramine maleate+ Phenylephrine HCl, tab  4  mg + 10 mg    

3.8 Other respiratory preparations 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Aromatic ammonia spirit, spirit (hosp) 
 

4. CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
4.1  Hypnotics and anxiolytics 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Diazepam, tab 5 mg 
  Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml 
  Lorazepam, tab 0.5 mg 
  Clonazepam, tab 0.5 mg 
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  Dipotassium clorazepate, cap 5 mg 
  Hydroxyzine HCl, tab 10 mg 
 
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders 

4.2.1 Antipsychotic drugs 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Chlorpromazine HCl, tab 50 mg 
   Chlorpromazine HCl, tab 100 mg 
   Fluphenazine decanoate, inj. 25 mg/ml 
   Haloperidol, tab 2 mg 
   Haloperidol, tab 5 mg 
   Haloperidol, inj. 5 mg/ml 

    Perphenazine, tab 4 mg 
    Perphenazine, tab 8 mg 
    Risperidone, tab 1 mg 

4.2.2 Antimanic drugs 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Carbamazepine, tab 200 mg 

  Lithium carbonate, cap 300 mg 
  Sodium valproate, SR tab 500 mg (Depakine chrono) 

4.3 Antidepressant drugs 
  รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Amitriptyline HCl, tab 10 mg 
  Amitriptyline HCl, tab 25 mg 
  Imipramine HCl, tab 25 mg 
  Fluoxetine HCl, cap 20 mg 
  Sertraline, tab 50 mg 
  Trazodone HCl, tab 50 mg 
4.4  Central nervous system stimulants 
  - 
4.5  Drugs used in nausea and vertigo 

4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting 
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  รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Domperidone maleate, tab 10 mg 
   Domperidone maleate, suspension 1 mg/ml 
   Metoclopramide, inj. 5 mg/ml 

4.5.2 Drugs used in vestibular disorders 
   รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Dimenhydrinate, tab 50 mg 
  Dimenhydrinate, inj. 50 mg/ml 
  Betahistine mesylate, tab 6 mg 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Flunarizine, cap 5 mg 

4.6 Analgesics and antipyretics 
   รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Ibuprofen, film coated tab 400 mg 
  Ibuprofen, suspension 100 mg/ 5 ml 
  Paracetamol, tab 325 mg 
  Paracetamol, tab 500 mg 
  Paracetamol, syrup or suspension 120 mg/ 5 ml 
4.7 Analgesics 

4.7.1 Opioid analgesics 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Tramadol HCl, cap 50 mg 
  Tramadol HCl, inj. 50 mg/ml 
  Morphine sulfate, inj. 10 mg/ml 
  Morphine sulfate, syrup 10 mg/ 5 ml 
  Pethidine HCl, inj. 50 mg/ml 
4.7.2 Drugs for neuropathic pain 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Amitriptyline HCl, tab 10 mg 
  Amitriptyline HCl, tab 25 mg 
  Carbamazepine, tab 200 mg 
  Gabapentin, cap 100 mg 
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4.7.3 Antimigraine drugs 
4.7.3.1  Drugs for acute migraine attack 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Paracetamol, tab 500 mg 
 Ibuprofen, film coated tab 400 mg 
 Ergotamine tartrate (1) + Caffeine (100), tab 

4.7.3.2  Drugs used in the prophylaxis of migraine 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

 Amitriptyline HCl, tab 10 mg 
 Amitriptyline HCl, tab 25 mg 
 Propranolol, tab 10 mg 
 Cyproheptadine, tab 4 mg 

4.8 Antiepileptics 
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Magnesium sulfate, inj. 10% 
  Magnesium sulfate, inj. 50% 
  Carbamazepine, tab 200 mg 
  Phenobarbital, tab 60 mg 
  Phenytoin sodium, cap 100 mg 
  Sodium valproate, SR tab 500 mg (Depakine chrono) 
4.8.2 Drugs used in status epilepticus 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml 

4.9 Drugs used in movement disorders 
    รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

 Diazepam, tab 5 mg 
 Propranolol, tab 10 mg (ใชส้ าหรับ essential tremor) 
 Trihexyphenidyl (Benzhexol), tab 2 mg 
 Trihexyphenidyl (Benzhexol), tab 5 mg 
 Baclofen, tab 10 mg 

4.10 Drugs used in substance dependence 
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  - 
 
 
 
 

5. INFECTIONS 
5.1 Antibacterial drugs 

5.1.1 Penicillins 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Dicloxacillin, cap 250 mg 
   Dicloxacillin, cap 500 mg 

  Dicloxacillin, dry syrup 62.5 mg/ 5 ml 
   Cloxacillin, powder for inj.  1 g 
   Amoxycillin, cap 250 mg 
   Amoxycillin, cap 500 mg 
   Amoxycillin, dry syrup 250 mg/ 5 ml 

    Ampicillin, powder for inj.  1 g 

    Amoxycillin trihydrate + Potassium clavulanate, tab  875/125  mg 
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins, and other beta-lactams 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Ceftriaxone sodium, powder for inj.  1 g 
   Ceftazidime, powder for inj. 1 g 

5.1.3 Tetracyclines 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Doxycycline HCl, cap 100 mg 

5.1.4 Aminoglycosides 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Gentamicin sulfate, inj. 40 mg/ml 

5.1.5 Macrolides 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Erythromycin, dry syrup 125 mg/ 5 ml 
  Roxithromycin, tab 150 mg 
  Azithromycin cap 500 mg 
  เง่ือนไข 
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1. ใชส้ าหรับการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง ในกรณีท่ีใชย้าอ่ืนไม่ไดห้รือไม่ไดผ้ล 
2. ใชรั้กษาการติดเช้ือ non-tuberculous Mycobacterium (NTM) 

3. ใชย้า azithromycin ขนาด 2 กรัม  กินคร้ังเดียว ส าหรับรักษาผูป่้วย early syphilis 
ท่ีไม่สามารถใชย้า penicillin หรือ doxycycline หรือ ceftriaxone ได ้ 

4. ใชส้ าหรับ non-severe rickettsiosis ท่ีผูป่้วยไม่สามารถทนผลขา้งเคียงของยา 
doxycycline ไดห้รือผูป่้วยมีขอ้หา้มในการใชย้า doxycycline 

5.1.6 Quinolones 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Norfloxacin, tab 400 mg 
  Ofloxacin, tab 200 mg 

5.1.7 Some other antibacterials 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Metronidazole, tab 400 mg 
  Metronidazole, inj. 0.5%  
  Clindamycin HCl, cap 300 mg 
  Clindamycin phosphate, inj. 150 mg/ml 

5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole), tab 400 + 80 mg 
  Sulfamethoxazole + Trimethoprim (Co-trimoxazole), suspension 

5.1.9 Antituberculous drugs 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Ethambutol HCl, tab 400 mg 
  Ethambutol HCl, tab 500 mg 
  Isoniazid, tab 100 mg 
  Pyrazinamide, tab 500 mg 
  Rifampicin, cap 300 mg 
  Rifampicin, cap 450 mg 
  Streptomycin sulfate, inj. 1 g 

5.1.10 Antileprotic drugs 
  - 

5.2 Antifungal drugs 
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รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Fluconazole, cap 200 mg 
   Itraconazole, cap 100 mg 

5.3 Antiviral drugs 
5.3.1  Non-antiretrovirals 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

    Acyclovir, tab 400 mg 
5.3.2 Antiretrovirals 

  รายละเอียดตามบญัชี  จ(1) ท่ีเบิกผา่นระบบ  VMI                 
5.4 Antiprotozoal drugs 

5.4.1 Antimalarials 
     รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Chloroquine, tab 250 mg 
  Primaquine phosphate, tab 15 mg 

Mefloquine hydrochloride, tab 250 mg 
  Artesunate, tab 50 mg 
  เง่ือนไข 

1. ใชรั้กษามาลาเรียตามขอ้ก าหนดในแนวทางการบ าบดัรักษาหรือการใชย้า 
ฉบบัปัจจุบนัของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

2. หา้มใชใ้นการป้องกนั 
5.4.2 Other antiprotozoal drugs 

     รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Metronidazole, tab 400 mg 
  Metronidazole, inj. 0.5% 

5.5 Anthelmintics 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Albendazole, tab 200 mg 
   Diethylcarbamazine citrate, tab  300 mg 

5.6 Antiseptics 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Chlorhexidine gluconate 4% (Hibiscrub) 
   Ethyl alcohol, solution 70% 
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   Hydrogen peroxide, solution 
   Povidone-iodine, solution 10% 
   Povidone-iodine, scrub 7.5% 
      รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Chlorhexidine acetate, gauze dressing 
   Chlorhexidine gluconate, cream 1% 
 
6. ENDROCRINE SYSTEM 

6.1 Drugs used in diabetes 
6.1.1 Insulins 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Insulin human, solution 100 iu/ml  (Penfill) 
  Isophane insulin (NPH), 100 iu/ml  (Penfill) 
  Insulin human 30 iu/ml + Isophane insulin 70 iu/ml  (Penfill)  
6.1.2 Oral antidiabetic drugs 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Glipizide, tab 5 mg 
  Metformin HCl, tab 500 mg 
  Pioglitazone HCl, tab 30 mg    
  เง่ือนไข   
  ใชเ้ป็นยาชนิดท่ี 3 เพิ่มเติมหลงัจากใชย้า  sulfonylureas  และ  Metformin  
                            แลว้เกิด secondary failure  หรือใชเ้ม่ือแพย้า   metformin หรือ sulfonylureas 

6.2 Thyroid and antithyroid drugs 
6.2.1 Thyroid hormones 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Levothyroxine  sodium, tab 0.1 mg 
6.2.2 Antithyroid drugs 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Methimazole, tab 5 mg 

6.3 Corticosteroids 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Dexamethasone, inj. 4 mg/ml 
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   Prednisolone, tab 5 mg 
   Hydrocortisone, inj. 100 mg 

6.4 Sex hormones 
6.4.1 Female sex hormones 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Norethisterone, tab 5 mg 
6.4.2 Male sex hormones and antagonists 
  - 

6.5 Hypothalamic and pituitary hormones 
 - 

6.6 Drugs affecting bone metabolism 
   - 

6.7 Other endocrine drugs 
   - 
 
 

7. OBSTETRICS, GYNAECOLOGY AND URINARY-TRACT DISORDERS 
7.1 Drugs used in obstetrics 

7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Methylergometrine maleate, inj. 0.2 mg/ml 
  Oxytocin, inj. 10 unit/ml 
7.1.2 Myometrial relaxants 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Terbutaline sulfate, inj. 0.5 mg/ml 

7.2  Treatment of vaginal and vulval conditions 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Clotrimazole, vaginal tab 100 mg 
7.3 Contraceptives 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Etonogestrel, implant 68 mg/rod 

  Ethinylestradiol (30 mcg) + Levonorgestrel (150 mcg) 
  Levonorgestrel, tab 0.75 mg 
  Medroxyprogesterone acetate, inj. 50 mg/ml  
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7.4 Drugs for genito-urinary disorders 
7.4.1  Drugs for benign prostatic hyperplasia 

 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Doxazosin mesilate, tab 2 mg 
  Alfuzosin hydrochloride, SR tab 10 mg  
  
 

8. MALIGNANT DISEASE AND IMMUNOSUPPRESSION 
8.1 Cytotoxic drugs 
  - 
8.2 Drugs affecting the immune responses 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Dexamethasone, inj. 4 mg/ml 
  Prednisolone,  tab 5 mg 
8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease 
  - 
 
 

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 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Fresh frozen plasma 
  Packed red cell 
  Whole blood 
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, haemolytic and renal anaemias 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Folic acid, tab 5 mg 
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation 
  - 

9.2 Fluids and electrolytes 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Potassium chloride, elixir/syrup (hosp)  
   Potassium chloride, inj. 20 mEq 
   Sodium bicarbonate (Sodamint), tab 300 mg 



 

บญัชียา รพ.เจ็ดเสมียน ปี 2565 

 

17 

   Sodium bicarbonate, inj. 7.5% 
   Sterile water for inj. 10 ml 
   Sterile water for irrigation, 500 ml, 1000 ml 
   Calcium polystyrene sulfonate, oral powder  
   Glucose inj. 50%, 50 ml 
   D-5-W, inj. 100 ml, 250 in 500 ml 
   Sodium chloride, inj. 3%   500 ml 
   NSS (0.9% NaCl), inj. 100 ml, 1000 ml 
   NSS (0.9% NaCl), irrigation 500 ml, 1000 ml 
   D-5-NSS, inj. 500 ml, 1000 ml 
   D-5-NSS/2, inj. 500 ml. 1000 ml 
   D-5-NSS/3, inj. 500 ml 
   D-5-NSS/4, inj. 500 ml 
   D-5-NSS/5, inj. 500 ml 
   D-10-NSS/2, inj. 1000 ml 
      รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Acetate – Ringer, solution 1000 ml 
   Dextran in normal saline, inj. 500 ml 
   Haemaccel, 500 ml 

9.3 Vitamins 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Folic acid, tab 5 mg 

   Vitamin B6, tab 50 mg 
   Vitamin B complex, tab 
   Vitamin B1, tab 100 mg 
   Vitamin B1, inj. 100 mg 
   Vitamin C, tab 100 mg 
   Vitamin K1, inj. 10 mg/ml 
   Vitamin K1, inj. 1 mg/0.5 ml 

9.4 Intravenous nutrition 
  - 

9.5 Minerals 
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รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Calcium gluconate, inj, 100 mg/ml 
  Calcium carbonate, cap or tab  1250 mg 
  Magnesium hydroxide (Milk of magnesia), susp  
  Magnesium sulfate, inj. 10% 
  Magnesium sulfate, inj.  50% 
  Sodium fluoride, oral solution 
  Ferrous fumarate, tab 200 mg 
  Iron (III) hydroxide polymaltose complex (Eurofer-iron), syrup 60 ml 
9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers 
     รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Ferrous fumarate, tab 200 mg 
  Folic acid, tab 5 mg 
  Iodine + Ferrous fumarate + Folic acid, 0.15+185+0.4 mg (Triferdine) 
   

10. MUSCULOSKELETAL AND JOINT DISEASES 
10.1   Drugs used in rheumatic diseases and gout 

10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Diclofenac sodium, enteric coated tab 25 mg 
  Diclofenac sodium, inj. 75 mg/3 ml 
  Ibuprofen, film coated tab 400 mg 
  Ibuprofen, suspension 100 mg/5 ml 
  Naproxen, tab 250 mg 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Celecoxib, cap 200 mg 
  Mefenamic acid, cap 250 mg 
10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) 

 - 
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricemia 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Colchicine, tab 0.6 mg 
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  Allopurinol, tab 100 mg 
10.2   Drugs used in neuromuscular disorders 

10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission 
  - 

10.2.2 Skeletal muscle relaxants 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Diazepam, tab 5 mg 
  Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml 
  Baclofen, tab 10 mg 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Tolperisone, tab 50 mg 

      10.3  Drugs for relief of soft-tissue inflammation 
10.3.1 Rubifacients 
           รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Methyl salicylate cream compound (Analgesic cream) 
 

11. EYE 
11.1    Anti-infective eye preparations 

11.1.1 Antibacterials and eye wash solution 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Polymyxin B SO4+ Neomycin SO4+ Gramicidin, eye drop (Poly-oph) 
 รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Oxytetracycline 5 mg + Polymyxin B sulfate 10,000 unit , eye ointment 
                       (Terramycin)               

11.1.2 Antibacterials with corticosteroids 
     - 

11.1.3 Antifungals 
     - 
11.1.4 Antivirals 
     - 

11.2   Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations 
    รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

   Antazoline HCl + Tetrahydrozoline HCl, eye drop (Hista-oph) 
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11.3    Mydriatics and cycloplegics 
        - 
11.4    Drugs for treatment of glaucoma 
  - 
11.5    Local anaesthetics 

    รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Tetracaine HCl, eye drop  (หา้มใหผู้ป่้วยน ากลบับา้น) 

11.6    Tear deficiency, ocular lubricants and astringents 
             รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Hypromellose (with preservative), eye drop (Artificial tear) 

11.7    Ocular diagnostic and peri-operative preparations 
       - 
 

12.  Ear, nose, oropharynx and oral cavity 
12.1    Drugs acting on the ear 

12.1.1 Otitis externa and otitis media 
- 

  12.1.2  Drugs used in otomycosis 
   -  
  12.1.3  Other drugs acting on the ear 
   - 

12.2    Drugs acting on the nose 
12.2.1 Drugs used in nasal allergy 
   รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Budesonide, nasal spray 64 mcg/dose (Rhinocort) 
  Fluticasone furoate, nasal spray 27.5 mcg/dose (Avamys) 
  เง่ือนไข  
  ใชก้บัผูป่้วยอาย ุ2 ปีขึ้นไปในขอ้บ่งใช ้ 
  1.  โพรงจมูกอกัเสบจากภูมิแพท่ี้เกิดตามฤดูกาลและตลอดปี   
  2.  เยือ่บุตาอกัเสบจากภูมิแพ ้
12.2.2 Topical nasal decongestants 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Sodium chloride 0.9% (NSS) for irrigation 
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12.3    Drugs acting on the oropharynx and oral cavity 
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Chlorhexidine gluconate, mouthwash  
  Talbot’s solution (hosp) 
  Triamcinolone acetonide, oral paste 

12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs 
  - 
12.3.3 Antiseptics for root canal treatment 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Clove oil 
 EDTA, solution 17% 
 Formocresol, solution 
 Sodium hypochlorite, solution 2.5% 

12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Chlorhexidine gluconate, mouthwash  
 Sodium fluoride, oral solution 

12.3.5 Other dental preparations 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Sodium chloride, sterile solution 
 
 

13.  SKIN 
13.1    Anti-infective skin preparations 

13.1.1 Antibacterial preparations 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Silver sulfadiazine, cream 
13.1.2 Antifungal preparations 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Clotrimazole, cream 1% 

13.1.3 Parasiticidal preparations 
รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Benzyl benzoate, emulsion or lotion 25% 
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13.2    Emollient and barrier preparations 
            รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Urea, cream or ointment 

13.3    Topical  antipruritics 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Calamine, lotion 

13.4    Topical corticosteroids 
            รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

  Betamethasone  valerate, cream 0.1% 
  Triamcinolone  acetonide, cream 0.02% 
  Triamcinolone acetonide, cream 0.1% 
  Triamcinolone  acetonide, lotion 0.1% 
13.5   Other preparations for psoriasis (excluding topical corticosteroids) 

      รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
 Coal tar, liquid/shampoo 

13.6  Preparations for warts and calluses 
  รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ   
 Salicylic acid, paste 25% 
 

14.  IMMUNOLOGICAL PRODUCTS AND VACCINES 
 รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 

       Diphtheria-Tetanus vaccine, inj. ทั้งชนิด DT (children type) และ dT (adult type) 
       Hepatitis B vaccine, inj. 
       Hepatitis B immunoglobulin, human (HBIG) 
       Rabies vaccine (Vero cell), inj.  
       Rabies immunoglobulin, horse (ERIG),inj. 

       Rabies immunoglobulin, human (HRIG),inj. (ใชส้ าหรับผูท่ี้แพ ้ERIG)  
       Tetanus antitoxin, horse, inj. 

       Tetanus antitoxin, human, inj. (ใชส้ าหรับผูท่ี้แพ ้tetanus antitoxin, horse) 
 
15. ANAESTHESIA 

15.1  General anaesthesia 
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15.1.1 Intravenous anaesthetics 
  - 
15.1.2 Inhalational anaesthetics 

    - 
15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs) 

    - 
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Diazepam, tab 5 mg 
  Diazepam, inj. 10 mg/ 2 ml 
  Morphine sulfate, inj 10 mg/ml 
  Pethidine HCl, inj. 50 mg/ml 
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
  Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml 
15.1.6 Drugs for malignant hyperthermia 

- 
15.2 Local anaesthesia 

รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
     Benzocaine, gel 

       Lidocaine HCl, spray 10% 
       Lidocaine HCl, viscous solution 20 mg/ml 
       Lidocaine HCl, inj. 2% 
       Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:100,000  (dental cartridge) 
        รายการยานอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
       Articaine HCl 4% +  Adrenaline 1:100,000  (dental cartridge) 
 
16. Drugs used in poisoning and toxicology 
      รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติ 
   Antivenom sera, งูเขียวหางไหม ้
   Antivenom sera, งูเห่า 
  Polyvalent antivenom for hematotoxin 



 

บญัชียา รพ.เจ็ดเสมียน ปี 2565 

 

24 

  Acetylcysteine (N-acetylcysteine), inj. 300 mg/ 3 ml (ใชแ้กพ้ิษจากการไดรั้บยาพาราเซตามอล 
เกินขนาด)  
  Atropine sulfate, inj. 0.6 mg/ml  (ใชต้า้นพิษ cholinesterase inhibitors (เช่น organophosphates,  
carbamates) และภาวะ cholinergic crisis) 

  Calcium gluconate, inj.  (บ าบดัพิษท่ีเกิดจาก calcium channel blockers / beta blockers) 
  Charcoal, activated powder. (ใชดู้ดซบัสารพิษทัว่ไปท่ีไดรั้บในทางเดินอาหาร) 
  Naloxone HCl, inj. (ใชบ้ าบดัอาการพิษจากสารกลุ่ม opioids หรือ clonidine)                              
  Pralidoxime chloride (2-PAM), inj. (ใชบ้ าบดัพิษจาก organophosphates) 

  Sodium bicarbonate, inj. 44.6 mEq    (ใชบ้ าบดัภาวะhyperkalemia หรือพิษเฉียบพลนัจากสาร 
tricyclic antidepressants หรือ antiarrhythmics type I ) 

  Vitamin K1, inj. (ใชบ้ าบดัภาวะยา anticoagulants (coumarin derivatives) เกินขนาด) 
 
17. CONTRAST MEDIA AND RADIOPHARMACEUTICALS 
  - 
 


