
Uแบบฟอรมเสนอยาเขาโรงพยาบาลราชวิถี  ป 2562 

(สวนท่ี 1 : แพทย) 

เรียน  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 

ขาพเจา_____________________________________________________และ________________________________________________ 

งาน______________________________________กลุมงาน_____________________________เบอรโทร___________________________   

ขอเสนอยาเขาในบัญชียาโรงพยาบาลราชวิถี  จํานวน  1  รายการ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ช่ือการคา  (Trade Name) ____________________________________________________________________________________ 

2. ช่ือสามัญทางยา  (Generic Name) ______________________________________________________________________________ 

3. รูปแบบ    (Dosage Form) ____________________________________________________________________________________ 

4.   ขนาด หรือความแรง__________________________________________________________________________________________ 

5.  ปริมาณท่ีคาดวาจะใช/เดือน ____________________________________________________________________________________ 

6.  บัญชียา (ตามบัญชียาหลักแหงชาติฉบับปจจุบัน) 

 ยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาต ิ  ไมใช  

       ใช       บัญชี ก ข ค ง จ1 จ2 สมุนไพร 

7.  กลุมยาทางเภสัชวิทยาตามบัญชียาหลักแหงชาต_ิ_____________________________________________________________________ 

8.  ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา__________________________________________________________________________________________ 

9.  ขอบงใชท่ีไดรับอนุมัติข้ึนทะเบียนจาก อย. และวิธีใชยา_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

10. ช่ือบริษัทผูผลติ _______________________________________ผูแทนจําหนาย___________________________________________ 

11. ราคา (รวม VAT)_______________บาท / ขนาดบรรจุ _____________ ราคา (รวม VAT)/หนวยยอย ____________________________ 

 ชดเชย_______________________%  ราคา (รวม VAT) สุทธิรวมชดเชย/หนวยยอย _________________________________________ 

12. เหตุผลท่ีเสนอยาน้ีและขอเปรยีบเทียบกับยาขนาดอ่ืนหรือยาอ่ืนในกลุมเดียวกันท่ีมีใชในโรงพยาบาล_________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 
13. การทดลองใชยาตัวอยางในโรงพยาบาราชวิถี   

  UไมมUีการทดลองใช 

  มีการทดลองใช   จํานวนแพทยท่ีทดลองใชยา______________คน แผนก_______________________________________________ 

     จํานวนผูปวยท่ีไดรับยา____คน   จํานวนยาตัวอยาง___________  ระยะเวลาท่ีใชยาตัวอยาง____________________ 

  มีสรุปผลทดลองการใชยาตัวอยางตามเอกสารแนบ  

  UไมมUีผลการทดลองใช 

14. ยาขนาดอ่ืนหรือยาในกลุมเดียวกันท่ีเสนอตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาลราชวิถี  (พรอมระบุเหตุผล)________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

15. ยาอ่ืนในกลุมเดียวกันท่ีสามารถใชแทนยาท่ีเสนอตดัออกจากบัญชีไดและมีใชในโรงพยาบาลราชวิถีหรอืกําลังเสนอเขา____________________
  ________________________________________________________________________________________________________ 

16. สรุปผลการพิจารณาของกลุมงาน_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________________ 

17. หมายเหต_ุ_________________________________________________________________________________________________ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ผูเสนอ __________________________ แพทย   ผูเสนอ ___________________________ แพทย 

                  (_________________________)                                                 (_________________________) 

 

 ผูรับรอง _________________________ หัวหนาแผนก                 ผูรวบรวม __________________________ เภสัชกร 

                   (_________________________)                                                 (_________________________) 
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Uแบบฟอรมเสนอยาเขาโรงพยาบาลราชวิถี  ป 2562 

(สวนท่ี 2 : ผูแทนจําหนาย) 

1. ชื่อการคา (Trade Name) 

2. ชื่อสามัญ (Generic Name) / รูปแบบของยา (Dosage Form) / ขนาด/ความแรง 

3. รหัสยา 

 3.1  รหัสยา 24 หลกั (STD CODE) 

 3.2  รหัส TMT Code (TPU CODE) 

 3.3 รหัส GPSC CODE 

3. ทะเบียนยา 

 3.1  เลขทะเบียนยา 

 3.2 สถานะในบัญชียาหลักแหงชาติ 

 3.3 ราคากลาง 

4. ผูแทนจําหนาย 

 4.1 ชื่อบริษัทผูผลิตและประเทศผูผลิต (Manufacture and Country of Origin) 

 4.2 ผูแทนจําหนายในประเทศไทย (Distributor) 
 4.3 ตัวแทนผูแทนจําหนาย 

   4.3.1 ช่ือตัวแทนผูแทนจําหนาย 

   4.3.2 เบอรโทรศัพท 

   4.3.3 Email 

6. คุณสมบัติท่ัวไปของยา (Product Description) 

 6.1 จําพวกของยา (Classification) 

 6.2 สวนประกอบทางเคมี (Active Ingredients) 

 6.3 อายุของยา (Shelf Life) 

 6.4 ขนาดบรรจุของยาและราคา (Unit Quantity and Price) 

 6.5 การเก็บรักษา (Storage Condition) เชน การเก็บใหพนแสง, อุณหภูมิท่ีใชเก็บกอนเปดใช 

 6.6 อายุของยาหลังเปดใชแลว 

 6.7 ความไมเขากันกับยาอ่ืน (Drug Incompatibility) 

 6.8   การผสมผงยา/เจือจาง (เฉพาะยาฉีด) และความคงตัวหลังผสม 

 6.9   ขอมูลเก่ียวกับการหักบดเค้ียวเม็ดยา 

 6.10 อ่ืนๆ (Others) เชน การติดตาม SMP 

7. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology of Drug) 

 7.1 ขอบงใชท่ีไดรับอนุมัติข้ึนทะเบียนจากอย.(Indications) 

 7.2 การออกฤทธิ์ของยา (Pharmacological Actions) 

 7.3 ขอมูลทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร (Pharmacodynamics) 

 7.4 ขนาดและวิถีทางการใหยา (Dose and Route of Administrations) 

 7.5 ขอหามใช (Contraindications) 

 7.6 อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reactions) 

 7.7  ปฏิกิริยาระหวางกันของยา/อาหาร/โรค (Interactions) 
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 7.8 ขอควรระวัง (Warning and Precautions) เชน การใชยาในสตรีมีครรภ หญิงใหนมบุตร  

   ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคตับ ผูปวยโรคไต ผูปวยท่ีมีภาวะ G-6-PD deficiency เปนตน 

 7.9   คําแนะนําท่ีตองใหกับผูปวยเม่ือมีการใชยานี้ 

 7.10 อ่ืนๆ (Others) 

8. ขอมูลแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) ท่ีเก่ียวของกับการใชยานี้ 

9. ขอมูลสรุปผลการวิจัยทางคลินิก (RCT และ meta-analysis) ท่ีเก่ียวกับประสิทธิผล (Efficacy/effectiveness) และความ 

        ปลอดภัยของยา 

10.  ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหดานเภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmacoeconomic) 

   10.1 ตารางเปรียบเทียบยาท่ีเสนอกับยาท่ีมีขอบงใชเดียวกัน หรือเทียบเคียงกันท้ังหมด 

 10.2 เหตุผลในการนําเสนอยาเขา เม่ือเปรียบเทียบกับยาท่ีมีคุณสมบัติคลายกัน 

11.  สรุปผลการการทดลองใชยาตัวอยางในโรงพยาบาลราชวิถี 

12. มีการใชยาในโรงเรียนแพทย โดยระบุชื่อโรงพยาบาล และสําเนาใบสงของหรือหลักฐานอ่ืนใดระบุผูสั่งซ้ือยาท่ีเสนอเขา 

 เปนสถานพยาบาลระดับโรงเรยีนแพทยในประเทศไทยไมนอยกวา 1  แหง และวันท่ีในเอกสารตองภายใน 1 ปนับจากวันท่ี 

 ยื่นเอกสารเสนอยาเขา (โดยระบุชวงเวลา) 

13. ลงชื่อตัวแทนผูแทนจําหนาย ตําแหนงและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

 

หมายเหตุ:  กรุณาพิมพเรียงตามลําดับหัวขอท่ีกําหนดเปนภาษาไทย ลงบนกระดาษ A4  ไมจํากัดจํานวนหนากระดาษ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uแบบฟอรมเสนอยาเขาโรงพยาบาลราชวิถี  ป 2562 

Uรูปแบบ Electronic file  

(สวนท่ี 3 : ผูแทนจําหนาย) 

 1. ชื่อการคา (Trade Name) 

 2. ชื่อสามัญ (Generic Name) 

         รูปแบบของยา (Dosage Form) 

         ขนาด/ความแรง 

  รหัสยา 24 หลกั (STD CODE) 

  รหัส TMT Code (TPU CODE) 

  รหัส GSSC CODE 

 3. เลขทะเบียนเวชภัณฑ 

 4. ชื่อบริษัทผูผลิตและประเทศผูผลิต (Manufacture and Country of Origin) 

 5. ผูแทนจําหนายในประเทศไทย (Distributor) 

 6. ลักษณะท่ัวไปของยา (Product Description) 

 6.1 จําพวกของยา (Classification) 

 6.2 เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติหรือไม และมีราคากลางเทาไร 

 6.3 สวนประกอบทางเคมี (Active Ingredients) 

 6.4 อายุของยา (Shelf Life) 

 6.5 ขนาดบรรจุของยาและราคา (Unit Quantity and Price) 

 6.6 การเก็บรักษา (Storage Condition) เชน การเก็บใหพนแสง, อุณหภูมิท่ีใชเก็บกอนเปดใช 

 6.7 อายุของยาหลังเปดใชแลว 

 6.8 ความไมเขากันกับยาอ่ืน (Drug Incompatibility) 

 6.9   การผสมผงยา/เจือจาง (เฉพาะยาฉีด) และความคงตัวหลังผสม 

 6.10 ขอมูลเก่ียวกับการหักบดเค้ียวเม็ดยา 

 6.11 อ่ืนๆ(Others) เชน การติดตาม SMP 

 7. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology of Drug) 

 7.1 ขอบงใชท่ีไดรับอนุมัติข้ึนทะเบียนจากอย.(Indications) 

 7.2 การออกฤทธิ์ของยา (Pharmacological Actions) 

 7.3 ขอมูลทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร (Pharmacodynamics) 

 7.4 ขนาดและวิถีทางการใหยา (Dose and Route of Administrations) 

 7.5 ขอหามใช (Contraindications) 

 7.6 อาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drug Reactions) 

 7.7  ปฏิกิริยาระหวางกันของยา/ อาหาร/ โรค (Interactions) 

 7.8 ขอควรระวัง (Warning and Precautions) เชน การใชยาในสตรีมีครรภ หญิงใหนมบุตร  

   ผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูปวยโรคตับ ผูปวยโรคไต ผูปวยท่ีมีภาวะ G-6-PD deficiency เปนตน 

 7.9   คําแนะนําท่ีตองใหกับผูปวยเม่ือมีการใชยานี้ 

 7.10 อ่ืนๆ (Others) 

 8. ขอมูลแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) ท่ีเก่ียวของกับการใชยานี้ 
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 9. ขอมูลสรุปผลการวิจัยทางคลินิก (RCT และ meta-analysis) ท่ีเก่ียวกับประสิทธิผล (Efficacy/effectiveness) และความ 

           ปลอดภัยของยา 

 10. ขอมูลสรุปผลการวิเคราะหดานเภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmacoeconomic) 

    10.1 ตารางเปรียบเทียบยาท่ีเสนอกับยาท่ีมีขอบงใชเดียวกัน หรือเทียบเคียงกันท้ังหมด 

  10.2 เหตุผลในการนําเสนอยาเขา เม่ือเปรียบเทียบกับยาท่ีมีคุณสมบัติคลายกัน 

  10.3 ลงชื่อตัวแทนผูแทนจําหนาย ตําแหนงและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดสะดวก 

11. รูปภาพลักษณะยาหรือภาชนะบรรจุยา (รูป  jpg ขนาดกวาง 3 ซม สูง 2 ซม) 

 

หมายเหตุ:  กรุณาพิมพเรียงตามลําดับหัวขอท่ีกําหนดเปนภาษาไทย ลงใน Electronic file ในรูปแบบ CD/DVD 

 


