
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากําพรา พ.ศ. ๒๕๕๗

-------------------------------

ดวยคณะกรรมการยาไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการยากําพรา เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณา จัดทํา
และปรับปรุงแกไขรายการยากําพรา รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑตางๆ เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการขาดแคลนยากําพรา ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีมติใหปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากําพราให
มีความเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังตอไปนี้
๑. ใหยกเลิกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากําพรา

พ.ศ.๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และใชประกาศฉบับนี้แทน
๒. ใหยากําพราตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาท่ีมีความจําเปนตองใชเพ่ือวินิจฉัย บรรเทา 

บําบัด ปองกัน หรือรักษาโรคท่ีพบไดนอย หรือโรคท่ีเปนอันตรายรายแรง หรือโรคท่ีกอใหเกิดความทุพพลภาพ
อยางตอเนื่อง หรือยาท่ีมีอัตราการใชตํ่าโดยไมมียาอ่ืนมาใชทดแทนได และมีปญหาการขาดแคลน

๓. ใหยาท่ีมีชื่อยา รูปแบบยา และขอบงใช ตามรายการแนบทายประกาศฉบับนี้เปนยากําพรา 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป
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บัญชีรายการยากําพรา พ.ศ. 2557
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากําพรา  พ.ศ. 2557

ที่ ชื่อยา รูปแบบ ขอบงใช

1. Cardiovascular system
1 Esmolol injection 1. Supraventricular arrhythmia (SVT)

2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/ or
hypertension

2 Hydralazine hydrochloride injection Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
3 Ibutilide injection Atrial fibrillation และ atrial flutter
4 Indometacin

(Indomethacin)
injection ใชปด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดกอนกําหนด

5 Isoprenaline hydrochloride
(Isoproterenol hydrochloride)

injection 1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due
to AV block) / หัวใจเตนเร็วผิดจังหวะ 

2. Bradycardia
6 Labetalol hydrochloride injection Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
7 Lidocaine hydrochloride

(free-preservative)
(1% ,2%)

injection หัวใจเตนผิดจังหวะ รักษาหรือปองกันการเกิด ventricular
arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเก่ียวเนื่องกับ myocardial
infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)

8 Phentolamine mesilate injection 1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during
surgery of pheochromocytoma
2. Diagnosis of pheochromocytoma

9 Sotalol hydrochloride oral form 1. Atrial arrhythmia
2. Life-threatening ventricular arrhythmias

10 Verapamil hydrochloride injection 1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT)
2. Supraventricular tachycardia (SVT) /

tachyarrhythmias

2. Infections
11 Capreomycin injection รักษาวัณโรคที่ดื้อตอยาหลายขนาน
12 5-Fluorocytosine oral form ใชเสริมฤทธิ์ยาตานเชื้อราอ่ืนๆ ในผูปวย cryptococcosis
13 Foscarnet injection AIDS-cytomegalovirus retinitis
14 Ivermectin tablet,

oral form
Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเสนดาย)

15 Benzathine benzylpenicillin
(Penicillin G benzathine)

injection โรคกามโรค

16 Pentamidine isethionate injection รักษา Pneumocystis jiroveci pneumonia

17 Pyrimethamine tablet 1. Toxoplasmosis
2. Malaria

18 Rifampicin dispersible
tablet, syrup

รักษาวัณโรค

19 Rifampicin + Isoniazid oral form for รักษาวัณโรค
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ที่ ชื่อยา รูปแบบ ขอบงใช
pediatric use

3. Endocrine system
20 Corticorelin (Corticotrophin-

releasing Hormone, CRH)
injection Differential diagnosis of Cushing's syndrome /

Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
21 Diazoxide oral form 1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the

infancy
2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with
some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)

22 Fludrocortisone acetate tablet Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
23 Hydrocortisone oral form 1. Adrenal replacement therapy

2. Primary adrenocortical insufficiency
3. ใชกับเด็กเล็กที่มีปญหาทางตอมหมวกไต (Congenital adrenal
hyperplasia)
4. Addison’s disease

24 Liothyronine sodium tablet,
oral form

ใชในชวงที่จะทาํ 131 I total body scan ในผูปวยที่มีโรคมะเร็ง
ของตอมธัยรอยดบางชนดิ

25 Metyrapone oral form 1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression
diagnosis
2. Management of Cushing's syndrome

26 Oxandrolone oral form คนไขที่มีปญหาเร่ืองการเจริญเติบโตชา ตัวเล็กเปนหนุมสาวชา 
(delay of puberty) เชน Turner syndrome

27 Somatorelin (Growth
Hormone releasing Hormone)

injection Growth hormone deficiency (diagnosis)

28 Tetracosactide
(cosyntropin)

injection ใชวินิจฉัยโรคทางตอมไรทอ (Adrenocortical insufficiency
diagnosis)

4. Malignant disease and immunosuppression
29 Arsenic trioxide injection Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
30 Carmustine (BCNU) Injection 1. ใชรักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory

โดยใชรวมกับยาอ่ืนตามมาตรฐานการรักษา
2. ใชรักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ 
refractory โดยใชรวมกับยาอ่ืนตามมาตรฐานการรักษา

31 Dacarbazine injection 1. Hodgkin's lymphoma
2. Metastatic malignant melanoma

32 Dactinomycin
(Actinomycin D)

injection 1. Choriocarcinoma
2. Gestational trophoblastic tumor (GTT)

33 Lomustine (CCNU) capsule 1. Anaplastic astrocytoma
2. Anaplastic oligodendroglioma

34 Mitotane (o,p’-DDD) oral form Adrenal carcinoma
35 Procarbazine oral form Hodgkin's disease
36 Vinblastine injection Hodgkin's disease



3

ที่ ชื่อยา รูปแบบ ขอบงใช

5. Skin
37 Methoxsalen

(8-Methoxypsoralen)
oral,
topical form

1. รักษาโรคดางขาว (Vitiligo)
2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง

38 Permethrin topical
cream 5%

รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากโลน

topical liquid
/ lotion 1%

รักษาโรคที่เกิดจากเหาหรือโลน  

6. Immunological product and vaccines
39 Anti-D immunoglobulin,

human
injection ใชปองกัน Rhesus sensitization เพื่อปองกัน Rhesus induced

morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ Rh(-)
และสามี Rh(+)

40 Diphtheria antitoxin injection ใชรักษาโรคคอตีบหรือใชกับผูปวยที่สงสยัวาเปนโรคคอตีบ
41 Diphtheria and tetanus toxoid

combined (DT)
injection ใชสําหรับเด็กที่มีขอหามในการใช Pertussis Vaccine

7. Antidotes
42 Benzatropine mesilate

(Benztropine mesylate)
injection บําบดัภาวะ dystonia เนื่องจากยา

43 Botulinum antitoxin injection ใชสําหรับ Food-borne botulism, wound botulism
44 D-Penicillamine cap/tab 1. ใชบาํบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะก่ัว ปรอท และสารหนู

2. Wilson's disease
45 Dantrolene sodium injection Malignant hyperthermia
46 Digoxin-specific Antibody

Fragments
Injection Digoxin toxicity

47 Dimercaprol
(British Anti-Lewisite, BAL)

injection ใชแกพิษจาก arsenic, gold, mercury, lead

48 Diphenhydramine injection Drug-induced extrapyramidal symptoms
เชน  metoclopramide, antipsychotic poisoning

49 Ethanol injection บําบดัพิษจาก ethylene glycol, methanol
50 Methylene blue injection Drug-induced methemoglobinaemia
51 Pralidoxime (2-PAM) injection บําบดัพิษที่เกิดจาก organophosphates
52 Physostigmine injection 1. Anticholinergic

2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
53 Sodium Calcium edetate

(Calcium disodium edetate)
(Ca Na2 EDTA)

injection Lead poisoning (highly effective in producing a rapid
reduction of very high blood lead levels (greater than 70
mcg/dL))

54 Sodium nitrite injection Cyanide poisoning
55 Sodium thiosulfate 25% injection Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
56 Succimer capsule Lead poisoning in children

8. Contrast media and Radiopharmaceuticals
57 Indocyanine Green (ICG) injection 1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography)

2. ใชในการตรวจวนิิจฉัยการทาํงานของตับ (Liver function test)


