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โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
 แบบยื่นเสนอยาเพื่อการพจิารณาน ามาใช้ในโรงพยาบาล 

(ส าหรับแพทย์) 
 

ชื่อ – สกุล แพทย์ผู้เสนอ  
1. ...................................................................................................... แผนก …………………………………..... 
2. ...................................................................................................... แผนก …………………………………..... 
3. ...................................................................................................... แผนก …………………………………..... 
ขอเสนอยาเพ่ือการพิจารณาน ามาใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ดงันี ้
 
ช่ือการค้า (Trade Name) :             
ช่ือสามญัทางยา (Generic Name) :            
บริษัทผู้น าเข้า/ท าการตลาดในประเทศไทย (Supplier):          

(     )   ยาผลิตในประเทศ (     )   ยาน าเข้าจากตา่งประเทศ 
บริษัทผู้ผลิต (Manufacture) :             
บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย (Distributor):           
รูปแบบยา(Dosage Form) :             
ความแรง(Strength ) :             
ข้อบ่งใช้ (Indication) : 
 - ข้อบ่งใช้ที่เสนอเพื่อพจิารณาเข้า: 
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 - ข้อบ่งใช้อื่น ๆ: 
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________   
เภสชัภณัฑ์อื่น ๆ ในเภสชัต ารับท่ีมีการออกฤทธ์ิใกล้เคียงกนั  :  
   
   
   
ยาท่ีขอน าเสนอ สามารถทดแทนยาเดิมในเภสชัต ารับตวัใดได้  :  
   
   
   
เหตุผลในการเสนอ : 
 (     ) ยงัไมม่ีเภสชัภณัฑ์กลุม่นีใ้นเภสชัต ารับ  
 (     ) มีประสิทธิภาพมากกวา่เภสชัภณัฑ์เดิมในเภสชัต ารับ (ระบ)ุ 
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 (     ) มีความปลอดภยัในการใช้มากกวา่เภสชัภณัฑ์เดิมในเภสชัต ารับ(ระบ)ุ 
               
               
 (     ) มีความประหยดัด้านราคามากกวา่เภสชัภณัฑ์เดิมในเภสชัต ารับ(ระบ)ุ 
               
               
เหตผุลอื่น ๆ ในการเสนอ :    
   
   
ปริมาณท่ีคาดวา่จะใช้/เดือน :    
ยาขนาดอ่ืน หรือยาในกลุม่เดียวกนัท่ีเสนอตดัออกจากบญัชียาโรงพยาบาล :   
  
     
 ลงช่ือแพทย์ผู้เสนอ 

1. ____________________________  (       ) 
2. ____________________________  (       ) 
3. ____________________________  (       ) 

 
ความเห็นจากหวัหน้าภาควิชา(ระบ)ุ 
   
   
   
   
 ลงนาม       
             (            ) 
                     หวัหน้าภาค       
         วนัท่ี                                           
 

ความเห็นจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ืออนมุตัิเข้าเภสชัต ารับโรงพยาบาล 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
         ลงนาม ___________________________________  
                                                                                                   (            )                                                                                                              
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
                                                            วนัท่ี                                                       
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 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
 แบบยื่นเสนอยาเพื่อการพจิารณาน ามาใช้ในโรงพยาบาล 

(ส าหรับฝ่ายเภสัชกรรม) 
บริษัทผู้เสนอ .................................................................................………………………………….................................. 
โดย ช่ือผู้แทน .....................................................................................................………………………………................ 
ขอเสนอข้อมลูยาเพ่ือการพิจารณาน ามาใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ดงันี ้
  

ช่ือการค้า (Trade Name) :             
ช่ือสามญัทางยา (Generic Name) :            
            
ประเภทของยา : (     )   ยาผลิตในประเทศ (     )   ยาน าเข้าจากตา่งประเทศ 
บริษัทผู้ผลิต (Manufacture) :             
บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย (Distributor) :           
รูปแบบยา(Dosage Form) :             
ความแรง(Strength ) :             
เลขทะเบียนยา(Reg.NO.) :            
ข้อบ่งใช้ (Indication) : 
 - ข้อบ่งใช้ตามท่ีขึน้ทะเบียนกบั อย.: 
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 - ข้อบ่งใช้อื่น ๆ: 
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________    
 ____________________________________________________________________________ _  
เปรียบเทียบเภสชัภณัฑ์อ่ืน ๆ ในโรงพยาบาลท่ีมีการออกฤทธ์ิใกล้เคียงกนั(พร้อมเหตผุลประกอบ)  :  
   
   
   
ราคาต้นทนุรวมภาษี(Price Vat include) :        
ตวัแทนบริษัทท่ีสามารถติดตอ่ให้ข้อมลูได้ : 
ผู้แทนยา(Medical Representative)  ช่ือ           
  เบอร์โทรศพัท์          
หวัหน้าผู้แทนยา(Supervisor) ช่ือ         
  เบอร์โทรศพัท์          
ผู้ เช่ียวชาญผลิตภณัฑ์(Product Manager)       ช่ือ          
            เบอร์โทรศพัท์          
จ านวนท่ีบริษัทวางตวัอย่างยา                                 มลูคา่                                 วนัท่ี________________    
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โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
รายละเอียดข้อมูลยาเพื่อการพจิารณายาน ามาใช้ในโรงพยาบาล 

รูปแบบรายงานกระดาษ และ Electronic file (ส าหรับฝ่ายเภสัชกรรม) 
   

Folder ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของยา ก าหนดให้ท าในรูปแบบ File Microsoft Excel โดยสง่ข้อมลูยาภาษาไทย 1 Sheet และ
ภาษาองักฤษ 1 Sheet เรียงตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. ชื่อการค้า (Trade Name) 
2. ชื่อสามัญทางยา (Generic Name) 
3. ชื่อส่วนประกอบอื่น ๆ (Composition) 
4. บริษัทผู้น าเข้า/ท าการตลาดในประเทศไทย (Supplier) 
5. บริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต (Manufacture and country of origin) 
6. บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย (Distributor) 
7. ข้อบ่งใช้ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional indication) 
8. ข้อบ่งใช้ ส าหรับผู้ป่วย (Patient indication) 
9. ความแรง (Strength) 
10. รูปแบบยา (Dosage Form) เช่น ยาเม็ดเคลอืบ enteric   coated, sustain release, film coated ฯลฯ ท าด้วยระบบใด เช่น GITS หรือ 

Matrix Release  เพื่อประกอบการพิจารณาวา่ยาสามารถท าการบด หรือแบง่ได้หรือไม่ 
11. ขนาดยา วิธีใช้ วิธีการให้ยา (Dosage) ทัง้ขนาดยาเด็ก และผู้ใหญ่ 

12. ขนาดยาสูงสุดต่อครัง้ (Max dosage single) ทัง้ขนาดยาเด็ก และผู้ใหญ่ 

13. ขนาดยาสูงสุดต่อวัน (Max dosage day) ทัง้ขนาดยาเด็ก และผู้ใหญ่ 

14. การได้รับยาเกินขนาด (Overdose) อาการ (Symptom) และการรักษา (Management) 
15. ค าแนะน าการใช้ยาก่อนหรือหลังอาหาร (Pre/Post prandial advice) 
16. วิธีผสม เทคนิคพิเศษส าหรับการให้ยา (Admin dilute) 
17. อายุของยาหลังผสม/วิธีการเก็บรักษาของยาหลังผสม (Admin dilute exp.) 
18. ข้อห้ามใช้ (Contraindication) 
19. ข้อควรระวัง ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional special precaution) 
20. ข้อควรระวัง ส าหรับผู้ป่วย (Patient special precaution) 
21. ค าแนะน าในการใช้ยา ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional instruction) เช่นตรวจติดตามคา่ Lab หลงัการให้ยา 
22. ค าแนะน าในการใช้ยา ส าหรับผู้ป่วย (Patient instruction) เช่น วิธีการใช้ยาสูดพ่นทางปาก(ถ้ามีเอกสารแนะน าให้แนบมาเป็น

ตวัอยา่งด้วย) วิธีการใช้ยา 
23. อาการข้างเคียง ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional adr) เน้นอาการไมพ่งึประสงค์ที่ต้องระวงัมากไว้อนัดบัต้น 

24. อาการข้างเคียง ส าหรับผู้ป่วย (Patient adr) เน้นอาการไมพ่งึประสงค์ที่ต้องระวงัมากไว้อนัดบัต้น 

25. ปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug interaction) เน้น Drug interaction ที่ต้องระวงัขึน้ในอนัดบัต้น 
26. ความเข้ากันไม่ได้ของยา (Drug incompatibility) 
27. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics properties) 
28. คุณสมบัตทิางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics properties) การดดูซมึ (Absorption), การกระจายยา (Distribution), เมตาบอริ

ซมึ (Metabolism), การขจดัยา (Excretion) 
29. กลไกการออกฤทธ์ิ (Mechanism of Actions) 
30. การใช้ยาในสตรีตัง้ครรภ์ (Pregnancy category ) ข้อมลู Pregnancy Risk Factor 
31. การใช้ยาในสตรีให้นมบุตร (Nursing Mother) 
32. การใช้ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ (Data in special population) เช่น ผู้สงูอายุไม่สามารถใช้ยานีไ้ด้ ใช้ยานีไ้ด้ในเพศชายเท่านัน้ ห้ามใช้ใน

เด็กอายตุ ่ากวา่ 9 ปี เป็นต้น 
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33. ขนาดยาในผู้ป่วยตับผิดปกติ (Hepatic dysfunction) 
34. ขนาดยาในผู้ป่วยไตผิดปกติ (Renal dysfunction) 
35. ค าเตือนข้อควรระวังยาส าหรับกลุ่มยา HAD (High alert drug note) 
36. ประเภทยาที่ขึน้ทะเบียนกับ อย. (Regulatory classification) เช่น ยาอนัตราย, ยาควบคมุพิเศษ 
37. กลุ่มยาทางเภสัชวิทยา (Pharmacological group) 
38. กลุ่มยาย่อยทางเภสัชวิทยา (Pharmacological subgroup) 
39. การแบ่งกลุ่มตาม MIMS (MIMS class) 
40. ระบบจ าแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (ATC classification) 
41. รหัส TMT ของกรมบัญชีกลาง (TMT code) 
42. รหัส 24 หลักของกระทรวงสาธารณสุข (NDC24 code) 
43. สถานะในบัญชียาหลักแห่งชาติ(ED บัญชียาใด/NED)/ สถานะของยา(SMP) 
44. ลักษณะเภสัชภณัฑ์ (Product shape) เช่น ยาเม็ดกลม มีรอยแบง่คร่ึง สญัลกัษณ์บนเม็ดยา 
45. สีเภสัชภณัฑ์ (Product color) 
46. ขนาดเภสัชภณัฑ์ (Diameter) เช่น ยาเม็ดขนาด 4 มิลลเิมตร 
47. จ านวน/บรรจุภณัฑ์ (Pack quantity) 
48. ข้อควรระวังในการเก็บรักษายา (Special precautions for storage) การเก็บปอ้งกนัแสง ความชืน้ อณุหภมูิ 
49. อายุของยา (Shelf Life) 
50. อื่น ๆ (Other) 

4 Folder ที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณายา ก าหนดให้ท าในรูปแบบ File Microsoft Word  
1. ใบวิเคราะห์ยา, ข้อมูลการ Assay ยาตาม Pharmacopoeia (ระบุ) 
2. ข้อมูลรายงานการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial Study) 
3. ข้อมูลการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence Study)ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เร่ือง ASEAN 

Guidelines for the Conduct of Bioavailability and Bioequivalence Studies ส าหรับยาที่ไมใ่ช่ยาต้นแบบ 
4. สถานะใน Orange book ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย Green book ของประเทศไทย 
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงต่ออันตรายกับประโยชน์ทางการบ าบัดรักษา (Risk - Benefit Analysis) 
6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ หรือ ต้นทุนกับประสิทธิภาพทางการบ าบัด  (Cost - Benefit /Cost 

Effectiveness Analysis) , ค่าใช้จ่ายต่อเดือน/ต่อ Course การรักษา 
7. ตารางข้อมูลเปรียบเทียบกับยาอื่นที่ อยู่ ในจ าพวกยาเดียวกัน หรือยาที่ ออกฤทธ์ิใกล้เคียงกัน ที่ มีอยู่ ในเภสัชต ารับ

โรงพยาบาล/ในท้องตลาด 
8. เหตุผลที่เสนอยาและข้อมูลประกอบ เน้น 4 ด้าน Effectiveness, Safety, Cost, Adherence 
9. รายชื่อโรงพยาบาลที่มียาจ าหน่ายในประเทศไทย โรงเรียนแพทย์ พร้อมหลักฐานยนืยนั 
10. ใบเสนอราคา 
11. เอกสารอ้างอิง 
12. เอกสารอื่น ๆ  

• ถ้าเป็นยาที่ผลติในตา่งประเทศจะต้องมี Certificate Of Free Sale ในประเทศผู้ผลติ, ใบขึน้ทะเบียนต ารับยา 

• ถ้าเป็นยาที่ผลติในประเทศจะต้องมี ใบขึน้ทะเบียนต ารับยา, มาตราฐานโรงงาน เช่น GMP, ผลวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์ 

• บญัชีนวตักรรมไทย(ถ้ามี) 
13. Monograph ของยา ถ้ามีแนบมาเป็นเลม่ตา่งหาก 

14.  Folder ที่ 3 รูปภาพยา ก าหนดให้มีรายละเอียดของยา และบรรจภุณัฑ์ ทกุมิติ 
    วีดีโอสาธิตการใช้ยา(ถ้ามี) 

จัดท าเอกสารรูปแบบกระดาษทัง้หมดบรรจุใส่แฟ้ม พร้อมท าดัชนีตามหวัข้อที่ก าหนด และข้อมูลรูปแบบ Electronic (ใส่แผ่นDisk, Thump drive) น าส่ง
มาพร้อมกัน เฉพาะใบแบบยื่นเสนอยาพร้อมลายเซ็นแพทย์ และใบเสนอราคาแยกแฟ้มส่งต่างหาก 

 หมายเหตุ: 1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล เอกสารต่าง ๆตามที่ก าหนดก่อนส่งข้อมูล เพื่อประโยชน์ของบริษัทผู้เสนอ หาก
ข้อมูลที่ส่งขาดส่วนใดไปทางโรงพยาบาลจะไม่รับการพิจารณา 

 2. ขอสงวนสิทธิในการคืนเอกสารต่าง ๆ ในทุกกรณี 
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หวัข้อ รายละเอียด 

ช่ือการค้า   

ช่ือสามญัทางยา   
ช่ือส่วนประกอบอ่ืน ๆ   
บริษัทผู้น าเข้า/ท าการตลาดในประเทศไทย    
บริษัทผู้ผลติและประเทศผู้ผลติ    
บริษัทผู้แทนจ าหนา่ยในประเทศไทย    
ข้อบง่ใช้ ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์   

ข้อบง่ใช้ ส าหรับผู้ ป่วย   
ความแรง    
รูปแบบยา   
ขนาดยา วธีิใช้ วิธีการให้ยา   
ขนาดยาสงูสดุตอ่ครัง้   

ขนาดยาสงูสดุตอ่วนั   
การได้รับยาเกินขนาด    
ค าแนะน าการใช้ยาก่อนหรือหลงัอาหาร   
วิธีผสม เทคนคิพเิศษส าหรับการให้ยา   
อายขุองยาหลงัผสม/วิธีการเก็บรักษาของยาหลงัผสม    
ข้อห้ามใช้   
ข้อควรระวงั ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์   
ข้อควรระวงั ส าหรับผู้ ป่วย   
ค าแนะน าในการใช้ยา ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์   
ค าแนะน าในการใช้ยา ส าหรับผู้ ป่วย   
อาการข้างเคียง ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์   
อาการข้างเคียง ส าหรับผู้ ป่วย   
ปฏิกิริยาระหวา่งยา    
ความเข้ากนัไมไ่ด้ของยา   
คณุสมบตัทิางเภสชัพลศาสตร์    
คณุสมบตัทิางเภสชัจลนศาสตร์    
กลไกการออกฤทธ์ิ    
การใช้ยาในสตรีตัง้ครรภ์   
การใช้ยาในสตรีให้นมบตุร   
การใช้ในผู้ ป่วยกลุ่มพิเศษ    
ขนาดยาในผู้ ป่วยตบัผิดปกติ    
ขนาดยาในผู้ ป่วยไตผดิปกติ    
ค าเตือนข้อควรระวงัยาส าหรับกลุ่มยา HAD    
ประเภทยาท่ีขึน้ทะเบียนกบั อย.    
กลุ่มยาทางเภสชัวิทยา   
กลุ่มยายอ่ยทางเภสชัวทิยา   
การแบง่กลุ่มตาม MIMS   
ระบบจ าแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวภิาคศาสตร์    
รหสั TMT ของกรมบญัชีกลาง   
รหสั 24 หลกัของกระทรวงสาธารณสขุ   
สถานะในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ(ED บญัชียาใด/NED)/ สถานะของยา(SMP)   
ลกัษณะเภสชัภณัฑ์    
สีเภสชัภณัฑ์    
ขนาดเภสชัภณัฑ์    
จ านวน/บรรจภุณัฑ์   
ข้อควรระวงัในการเก็บรักษายา    
อายขุองยา    
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อ่ืน ๆ   
 

Topic Detail 

Trade Name   
Generic Name   
Composition   
Supplier   
Manufacture and country of origin    
Distributor   
Professional indication   

Patient indication   
Strength   
Dosage Form   
Dosage   
Max dosage single   
Max dosage day   
Overdose   
Pre/ Post prandial advice   
Admin dilute   
Admin dilute exp.   
Contraindication   
Professional special precaution   
Patient special precaution   
Professional instruction   
Patient instruction   
Professional adr   
Patient adr   
Drug interaction   
Drug incompatibility   
Pharmacodynamics properties   
Pharmacokinetics properties   
Mechanism of Actions   
Pregnancy category    
Nursing Mother   
Data in special population   
Hepatic dysfunction   
Renal dysfunction   
High alert drug note   
Regulatory classification   
Pharmacological group   
Pharmacological subgroup   
MIMS class   
ATC classification   
TMT code   
NDC24 code   
สถานะในบญัชียาหลกัแหง่ชาติ(ED บญัชียาใด/NED)/ สถานะของยา(SMP)   

Product shape   
Product color   
Diameter   
Pack quantity   
Special precautions for storage   
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Shelf Life    
Other   
 


