
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
เรื่อง  บญัชียาหลักแห่งชาต ิ

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

เพ่ือให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข  ตามสภาพของปัญหาสุขภาพ  วิทยาการ 
และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘  (๔)  แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
 ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแห่งชาติ  

พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 ๑.๒ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  เรื่อง  บัญชียาหลักแห่งชาติ  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ลงวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ข้อ ๒ ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป  เว้นแต่  รายการยาล าดับที่  ๑  ของ  ๙.๒  Fluids  and  electrolytes  กลุ่มยา  ๙  Nutrition  
and  blood  ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยให้รายการยาล าดับที่  ๙  ของ  ๙.๒  Fluids  and  electrolytes   
กลุ่มยา  ๙  Nutrition  and  blood  ในภาคผนวก  ๑  บัญชียาส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ
สาธารณสุข  รายการบัญชียาหลักแห่งชาติ  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ   
เรื่อง  บัญชียาหลักแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่า
ประกาศนี้จะพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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3. Entecavir (ETV) tab (เฉพาะ 0.5 mg) ง 

 เงื่อนไข    
1. ผู้ป่วยติดเชื้อ hepatitis B virus (HBV) ที่ตรวจพบ advance hepatic fibrosis และมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1.1 transient elastography (เช่น Fibroscan®) มากกว่าหรอืเท่ากับ 12 kPa หรือ 
1.2 liver biopsy ทีมี่ fibrosis score เทยีบเท่า metavir มากกว่าหรือเท่ากับ F3 

2. มีปริมาณ HBV DNA ก่อนการรักษามากกว่าหรือเท่ากับ 8 log10 copies/ml 
3. ผู้ป่วยตับอกัเสบบีเรื้อรังทีด่ื้อต่อยา lamivudine แบ่งเป็น 2 กรณ ี

กรณีท่ี 1  ผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรังที่ดื้อต่อยา lamivudine และกำลังไดร้ับการรักษาด้วยยา tenofovir อยู่แล้ว 
เกิดมีค่าการทำงานของไตบกพร่องตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

         3.1.1  มี serum creatinine มากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 mg/dL หรือ 
         3.1.2 มี eGFR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ml/min หรือ 
         3.1.3 ผู้ป่วยมีภาวะ proximal tubular dysfunction ร่วมกับมีความผิดปกติดังนี้ hypokalemia  
                หรือ hypophosphatemia หรือ glucosuria (ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะ hyperglycemia) หรือ  
                proteinuria มากกว่า หรือเทา่กับ 1 g/day 

กรณีที่ 2  ผู้ป่วยตับอักเสบบีเรื้อรังที่ดื้อต่อยา lamivudine และมีค่าการทำงานของไตบกพร่องตามเกณฑ์ข้างต้น 
อยู่ก่อนแล้ว 

หมายเหตุ  
การด้ือต่อยา lamivudine หมายถึง หลังการให้ยา lamivudine ไปแล้ว 6 เดือน ยังคงตรวจพบไวรัสมากกว่า 

200 IU/ml หรือยังตรวจพบไวรัสหลังการรกัษา 12 เดือน 
4. Sofosbuvir + Velpatasvir tab (เฉพาะ 400 mg + 100 mg) จ(2) 

 เงือ่นไข 
ใช้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ โดยมีแนวทางกำกับการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 

5. Ribavirin cap/tab (เฉพาะ 200 mg) จ(2) 

 เงื่อนไข 
ใช้ Ribavirin ร่วมกับ Sofosbuvir + Velpatasvir ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์   

กรณีมีตบัแข็ง โดยมีแนวทางกำกบัการใช้ยาเป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก 3 
 

5.4 Antiprotozoal drugs 
 

5.4.1 Antimalarials  
ยากลุ่มนี้ให้ใช้ได้ตามข้อกำหนดในแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2564 

ของกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เป็นยารักษาโรคไข้มาลาเรียเท่านั้น  
ห้ามใช้เพื่อการป้องกันโรคไข้มาลาเรีย 
 

1. Chloroquine phosphate tab ก 
2. Primaquine phosphate tab ก 
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