
แนวทางการสั่งใช้ยาในบัญชียา จ(2)

ยาในบัญชี จ(2) เป็นรายการยาส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ าเป็นเฉพาะราย ทุกครั้งที่
มีการสั่งจ่ายใช้ยาบัญชี จ(2) ต้องมีใบประเมิน DUE จ(2) ทุกครั้ง ส าหรับสิทธิการ
รักษากรมบัญชีกลาง ประกันสังคม และประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามแนวทางก ากับ
การใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีการก าหนดคุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งการรักษา

รายการยา ข้อบ่งใช้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

Botulinum A toxin Idiopathic cervical dystonia สาขาประสาทวิทยา หรือ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Idiopathic hemifacial spasm
สาขาประสาทวิทยา, เวชศาสตร์ฟื้นฟู,
ประสาทศัลยศาสตร์ หรือ จักษุวิทยา

Spasmodic Dysphonia สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Linezolid Methicillin resistant Staphylococcus 
aureus (MRSA)

สาขาอายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ 
หรือ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

Liposomal
amphotericin B 

Invasive fungal infections (Fusarium spp., 
Scedosporium spp. (Pseudallescheria)

สาขาอายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ, อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการ
หายใจ, อนุสาขากุมารเวชศาสตรโ์รคติดเช้ือ หรือ อนุ
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจVoriconazole Invasive aspergillosis

Darunavir (DRV),
Raltegravir (RAL)

Third-line antiretroviral regimen
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 
หรือ อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคติดเช้ือ 

Sofosbuvir/Ledipasvir HCV genotype 1, 2, 4, 6 สาขาผู้เช่ียวชาญทางระบบทางเดินอาหาร
หรือ แพทย์อายุรกรรมที่ปฏิบัติงานด้านโรคระบบ
ทางเดินอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี (รับรองจาก ผอ.รพ.)

Peginterferon alfa-2a/2b,
Ribavirin, Sofosbuvir

HCV genotype 3 (PEG+RBV+SOF)

Thyrotropin alfa
Well-differentiated thyroid cancer 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
หรือ อนุสาขาอายุรศาสตรต์่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิม

Docetaxel Metastatic breast cancer
สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา,
สาขารังสีรักษาและมะเรง็วิทยา
หรืออนุสาขาศัลยศาสตรม์ะเรง็วิทยา

Non-small cell lung cancer 

Metastatic Prostate cancer 

Imatinib,
Nilotinib,
Dasatinib

Chronic myeloid leukemia (CML)
สาขาโลหิตวิทยา, สาขาอายุรศาสตรโ์รคเลอืด,
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 
หรือ สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก 

Trastuzumab Breast cancer สาขาอายุรศาสตรม์ะเรง็วิทยา, 
สาขารังสีรักษาและมะเรง็วิทยา
หรือ อนุสาขาศัลยศาสตรม์ะเรง็วิทยา 

Letrozole Breast cancer
(hormone receptor positive)
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รายการยา ข้อบ่งใช้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

Immunoglobulin, 
intravenous (IVIG)

Acute phase of Kawasaki disease สาขากุมารเวชศาสตร์

Primary immunodeficiency diseases
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้
และภูมิคุ้มกัน, อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคติดเชื้อ
หรือ อนุสาขาอายุรศาสตรโ์รคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

Severe immune thrombocytopenia สาขาอายุรศาสตรโ์รคเลือด หรืออนุสาขา โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) สาขาอายุรศาสตร ์หรืออายุรศาสตร์โรคเลือด 

Severe Guillain–Barré syndrome 
สาขาประสาทวิทยา, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Myasthenic crisis

Severe pemphigus vulgaris สาขาจิตวิทยา, สาขาอายุรศาสตร์ หรือ สาขากุมารเวชศาสตร์

Hemophagocytic lymphohistiocytosis
(HLH) 

สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก
หรือ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 

Severe Dermatomyositis
สาขาอายุรศาสตรโ์รคข้อและรมูาติสซั่ม, อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรค
ข้อและรูมาติสซั่ม, อายุรศาสตร์สาขาประสาทวิทยา 
หรือ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Antithymocyte
globulin (rabbit)

Severe aplastic anaemia
สาขาอายุรศาสตรโ์รคเลือด, สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 
หรือ อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็กDeferasirox Thalassemia with transfusion 

dependence

Coagulation 
factors VIII, IX)

Hemophilia สาขาโลหิตวิทยา, 
สาขาอายุรศาสตรโ์รคเลือด, 
สาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 
หรือ สาขาโลหิตวิทยาและมะเรง็ในเด็ก

Rituximab Non-Hodgkin lymphoma 
ชนิด diffuse large B-cell (DLBCL)

Epoetin alfa/beta Anemia with chronic kidney disease สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต หรือ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

Bevacizumab Wet form of subfoveal, juxtafoveal
choroidal neovascularization due-to 
aged related macular degeneration
และ Diabetic Macular Edema

สาขาจักษุวิทยา และมีประสบการณด์้านการรักษา
โรคจอตาอย่างน้อย 1 ปี

Imiglucerase Gaucher’s disease type 1 สาขาโลหิตวิทยา หรือ สาขาเวชพันธุศาสตร์ 

Micafungin Candida with fluconazole resistance 
or can not use amphotericin B 

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ หรือ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชือ้ 

Leuprorelin
acetate

Central (gonadotrophin dependent) 
precocious puberty 

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไรท้่อและเมตะบอลสิม 
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