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หนา้ที 1 ของ 4 หนา้ 

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารายการยา 
 

 เนื่องจาก สาขาวิชา ................................................................. ภาควิชา........................................................  

จะขอใชยาตัวอยางเพ่ือ.................................................................................................................................................. 

ชื่อยา .............................................................................................................................. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ระยะเวลาในการทดลองใช ต้ังแต............................................................ ถึง ............................................................... 

จํานวนผูปวยที่คาดวาจะใชยานี้ประมาณ ............................................. ราย 

โดยมีรายชื่อแพทยที่สามารถสั่งยาไดดังนี ้

1) ชื่อแพทย ................................................................................ รหัสบุคคล .......................... โทร. ............................. 

2) ชื่อแพทย ................................................................................ รหสับุคคล .......................... โทร. ............................. 

3) ชื่อแพทย ................................................................................ รหสับุคคล .......................... โทร. ............................. 

4) ชื่อแพทย ................................................................................ รหสับุคคล .......................... โทร. ............................. 

5) ชื่อแพทย ................................................................................ รหสับุคคล .......................... โทร. ............................. 

(หากแพทยผูใชมากกวา 5 ราย กรุณาทําเปนเอกสารแนบ) 

............................................................................ 

(..........................................................................) 

หัวหนาสาขาวิชา................................................. 

ภาควิชา............................................................... 

วันที่ ................................................................... 
 

* กรณีส่ังยาดังกลาวมาในใบส่ังยา กรุณาเขียนช่ือยา ..... และเติม “(S)” หลังช่ือยา  

** กรณสีิ้นสุดการทดลองใชยา กรุณาสรุปผลการใชยาในแบบประเมินผลการทดลองใชยาสงใหฝายเภสัชกรรมดวย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นของประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารายการยา 

 เรียนหัวหนาฝายเภสัชกรรมเพื่อดําเนินการ 

 อ่ืนๆ ............................................................................................................................................................ 

 

 ..................................................................... 

 (ศาสตราจารย นายแพทยวินัย  วนานุกูล) 

 ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณารายการยา 

 วันที่....................................... 
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หนา้ที 2 ของ 4 หนา้ 

รายละเอียดของยา 

 

ชื่อยา (Trade Name) …………………………………………………………………………………………...........................………………… 

ชื่อยาสามัญ (Generic Name) หรือสวนประกอบ (Ingredient) ……....................………………………………………………….. 

ความแรง (Strength)…………………………………………………….………..……………………………………………………………………… 

รูปแบบยา (Dosage Form)……………………………............................…………………………………………………………………..….. 

ขนาดยาที่ใช (Dose) ……………………………………….............………………………………………………………………………………….. 

ขนาดบรรจุ (Packing) ……………………............................…………………………………………………………………………………….. 

ราคา (Price) ตอขนาดบรรจุ (รวม Vat) ……………………...............……………………………………………………………………….. 

บญัชียาหลักแหงชาติ   ไมใช   ใช         บัญชี   ก  ข   ค  ง  จ(1)  จ(2)   สมุนไพร 

ขอบงใช (Indication) ……………….............................………………………………………………………………………………………….. 

กลุมยา (Group Classification) …………………………….............................…………….……………………………………………….. 

ทะเบียนยา……………………………….......................…………………………………………………………………………………….………….. 

เลข 24 หลัก………………………………………….........................………………………………………………………………..……………….. 

TMT code (ถายังไมม ีใหระบุวา “ไมมี”)….……………………...........………………………………………………………………..…….. 

Distributor……………………...............……………………...........................………………………………………………………………….. 

Principle/Manufactures…………..………………............................….………………………………………………………..………….. 

 

ผูแทนยา ....................................................... หมายเลขโทรศัพท..................................... 

บริษัท ............................................................................................................................... 
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หนา้ที 3 ของ 4 หนา้ 

แบบฟอรมตรวจสอบเอกสารการเสนอยาตัวอยางเขาในบัญชยีาของโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 

ชื่อการคา (ชื่อสามญั)..................................................................................................................................................... 

บริษัทยา........................................................................................................................................................................... 

ประเภทยา          ยาตนแบบ      First Generic   ยาสามญั หรือ ชีววัตถุ  

เอกสาร รายการยา Check list หมายเหตุ 

1 แบบฟอรมตรวจสอบเอกสารการเสนอยาตัวอยางเขาในบัญชยีา 

ของโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  

2 แบบฟอรมการใชยาตัวอยาง   

3 ขอมูลท่ัวไปของผลิตภัณฑ   

3.1  ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนยา 

- ใบทย 1 (ทั้งดานหนาและหลัง) 

- ใบทย 2 ทย 3 หรือ ทย 4 (ทั้งดานหนาและหลัง ) 

  

3.2 เอกสารกํากับยา (ตองเปนฉบับท่ีใหขอมูลกบับุคลากรทางการแพทย) 

- ภาษาไทยฉบับเต็ม 

- ภาษาอังกฤษฉบับเตม็ 

  

3.3 รูปภาพผลิตภัณฑ (รูปภาพ สี เทาน้ัน)   

4 Clinical study (1-2 ฉบับ)   

5 แบบฟอรมแบบแสดงความยินยอมในเงื่อนไขที่กําหนด (พรอมลงนามรับทราบ)   

6 แบบฟอรมประเมนิผลการทดลองใชยาของแพทย   

หมายเหตุ  

1. ตองมีขอมูลครบถวนมิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการได 

2. กรณีขอเพ่ิมเติมรหัสแพทย เพ่ือขอใชยาตัวอยาง สามารถ download แบบฟอรมขอเพ่ิมระหสัแพทยเพ่ือ

ขอใหยาตัวอยาง (เพ่ิมเติม) (F-WI-RH-RX-023/04) ไดจาก Internet ฝายเภสัชกรรม และสงที่ธุรการฝาย

เภสัชกรรม 

 

เจาหนาที่บริษัทผูยื่นเอกสาร ………………………………………..................... 

(…………………………………………….........……) 

วันที่................................................................ 
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หนา้ที 4 ของ 4 หนา้ 

แบบแสดงความยนิยอมในเง่ือนไขที่กาํหนด 

 

1. บริษัทที่เสนอยายินดีนํายาตัวอยางมาไวที่หองยาตามปริมาณยา และ/หรือ ปริมาณผูปวยที่ไดตกลงไว 

2. การเสนอยาตัวอยางไมมีผลตอการพิจารณารับยาเขาโรงพยาบาล 

3. เมื่อทดลองใชยาครบปริมาณที่ตกลงแลว กรุณานําผลการทดลองการใชยามาสงที่งานบริหาร

เวชภัณฑ กอนการประชุมพิจารณารายการยา กรณีไมมีผลการใชยา อาจสงผลตอการพิจารณายา

เขาโรงพยาบาล 

4. กรณีที่ยาผานการพิจารณารับเขาบัญชียาโรงพยาบาลแลว บริษัทยินดีที่จะบริจาคยาจนกวาทาง

โรงพยาบาลจะสามารถจัดซ้ือยาไดถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไมยืมยากอน) ซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือนตอรายการยา นับจาก

วันที่ผานการพิจารณารับยาเขาโรงพยาบาล 

5. กรณียาไมเขาโรงพยาบาล ขอใหบริษัทมารับยาคืนภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีประกาศผล 

6. กรณีไมปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ิในการอุทธรณ และพิจารณาตัดยา

ออกจากโรงพยาบาล 

 

 

รับทราบและยินดีปฏิบัติ 

 

......................................................ลงนาม 

(......................................................) 

ผูจัดการ/ผูแทนจําหนาย 

 

 

เกณฑการปฏิบัติน้ีรวมถึงรายการยาที่นําเสนอ Access Program รูปแบบใหยาฟรีกับผูปวยกอน 

 
 


