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430/2521 
(30 พ.ย.2521 ) 

90 วนันบัถดัจากวนั
ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยา Phenformin  และ
เกลือของตวัยาดงักลา่ว ( Phenformin & its salts ) 

9/2521 
(25 ก.ย. 2521) 

เป็นยาท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคเบาหวานแล้วท าให้เกิด Lactic acidosis  
ในคนไข้ และคนไข้อาจได้รับอนัตรายถึงตายได้ 

157 / 2527 
(3 เม.ย. 2527) 

วนัถดัจากวนั
ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับ ท่ีมียาฟีนาซีติน(Phenacetin) 
ผสมอยู ่

3/ 2527 
(1 มี.ค. 2527) 

เน่ืองด้วยยาฟีนาซีติน (Phenacetin) ท าให้เกิดไตพิการหรือเส่ือมสภาพ 
โลหิตจาง หากใช้ยาดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน หรือลกัษณะประจ า    
ดงันัน้ จึงได้มีค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุท่ี 253/2526 ให้แก้ไขทะเบียน
ต ารับยาท่ีมียาฟีนาซีติน (Phenacetin) ภายใน 31 มกราคม 2527 เมื่อ
พ้นก าหนดจึงต้องเพิกถอนทะเบียนต ารับยาท่ีมีตวัยา ฟีนาซตีิน 
(Phenacetin) อยู ่

285/2529 
(3 ก.ค. 2529) 

1 ส.ค. 2529 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีตวัยา Isoxicam อยูใ่นสตูรต ารับ 
ดงัตอ่ไปนี ้
1. Pacyl เลขทะเบียนท่ี  1 C 303/27 ผลิตโดย 
Godecke Aktiengesellschaft ประเทศเยอรมนั น าเข้า
โดย บริษัท วอเนอร์-แลมเบิท (ไทย) จ ากดั 
2. Maxicam  เลขทะเบียนท่ี  1 A 569/27 ผลิตโดย
บริษัท วอเนอร์-แลมเบิท (ไทย) จ ากดั 
3. Maxicam  เลขทะเบียนท่ี  1 A 622/27 ผลิตโดย
บริษัท  วอเนอร์-แลมเบิท (ไทย) จ ากดั 
4. Xecam-200 เลขทะเบียนท่ี 1 A 2203/28 ผลิตโดย
บริษัท  ไบโอแลป จ ากดั 
 

3/2529 
(10 เม.ย. 2529) 

ยาท าให้เกิดปฏิกริยาทางผิวหนงัอยา่งรุนแรง และเกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิต
ได้ 
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285/2529 
(3 ก.ค. 2529) 

1 ส.ค. 2529 5. Xecam-100 เลขทะเบียนท่ี 1 A 2204/28 ผลิตโดย
บริษัท ไบโอแลป จ ากดั 
6. Xecam เลขทะเบียนท่ี 1 A 2598/28 ผลิตโดยบริษทั 
ไบโอแลป จ ากดั 

3/2529 
(10 เม.ย. 2529) 

 

417/2529 
(23 ก.ย. 2529) 

7 พ.ย. 2529 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีตวัยาเฮ็กโซเอสตรอล (Hexoestrol) 
อยูใ่นสตูรต ารับ ดงัตอ่ดงันี ้  
1. Hexoestrol B.Vet.  C 15 mg เลขทะเบียนท่ี ส.
185/2524 ผลิตโดย Rural Chemical Industries 
Pty.Ltd. ประเทศออสเตรเลีย  น าเข้าโดย  
บริษัท ผลิตภณัฑ์อาหารเซ็นทรัล จ ากดั 
2. Hexoestrol เลขทะเบียนท่ี ส. 194/2525 ผลิตโดย 
F.B.S. Limited ประเทศองักฤษ น าเข้าโดย บริษัท บู๊ทส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
3. Hexoestrol เลขทะเบียนท่ี 1 D 34/2527 ผลิตโดย 
บริษัทสามคัคีเภสชั จ ากดั  

5/2529  
 (26 มิ.ย. 2529 ) 

เป็นยาท่ีใช้ส าหรับตอนสตัว์ปีก สกุร และเป็นฮอร์โมนส าหรับรักษาสตัว์ 
มีการตกค้างของยาในเนือ้สตัว์ และตกค้างในผลิตผลท่ีได้จากสตัว์ ซึง่จะ
ก่อให้เกิด ปัญหาการสะสมของยานัน้ จนถึงระดบัท าให้เกิดอาการพิษ
ตอ่ผู้บริโภคได้ 

187/2530 
(24 มี.ค. 2530) 

26 เม.ย. 2530 ทะเบียนต ารับยาในรูปแบบชนิดผงบรรจุซองทุกต ารับท่ีมี
ตวัยาคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) อยูใ่นสตูร
ต ารับ 

3/2530   
(17 มี.ค. 2530)  

เป็นยาท่ีใช้ส าหรับการรักษาโรคติดเชือ้ในทางเดินอาหารเฉพาะโรคไข้
ไทฟอยด์ และไข้รากสาด โดยรูปแบบนีมี้การน าไปใช้ในทางท่ีผิดได้งา่ย 
เช่น  น าไปใช้เป็นยาลดไข้ส าหรับเด็ก ท าให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
เพราะยาอาจจะไปกดไขกระดกู ท าให้เป็นโรคโลหิตจาง  
(Aplastic anemia) และอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ 
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242/2530 
(20 เม.ย. 2530) 

29 พ.ค. 2530 ทะเบียนต ารับยาท่ีไมมี่สรรพคณุตามท่ีขึน้ทะเบียนไว้ 
2 ต ารับ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ยา Vitamin B Complex ซึง่ผลิตโดย บริษัท สามคัคี
เภสชั จ ากดั ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 2A 901/28 
2. ยา Vitamin B Complex ซึง่ผลิตโดย บริษัท สามคัคี
เภสชั จ ากดั ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 2A 131/29 

1/2530 
(5 ก.พ. 2530) 

ไมมี่สรรพคณุตามท่ีได้ขึน้ทะเบียนไว้ 

421/2530 
(11 ส.ค. 2530) 

16 ก.ย. 2530 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีตวัยา Suprofen อยูใ่นสตูรต ารับ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. Suprol (R) เลขทะเบียนท่ี 1A 1325/28 ผลิตโดยบริษัท 
โอลิค (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. Suprol เลขทะเบียนท่ี 1C 95/29 ผลิตโดยบริษัท 
Cilag AG. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าหรือสัง่เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร โดยบริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากดั 

6/2530  
( 4 มิ.ย. 2530)  

เป็นยาท่ีใช้ส าหรับบรรเทาอาการปวด ท าให้เกิดอาการอนัไมพ่งึประสงค์
ท่ีคอ่นข้างรุนแรง เช่น เกิดความเป็นพิษตอ่ไต (Renal Toxicity) ท าให้
เกิดอาการปวดบริเวณหลงั และยงัอาจท าให้เกิดความผิดปกติเก่ียวกบั 
เม็ดเลือด คือ ภาวะท่ีเม็ดเลือดขาวลดลงมาก (Agranulocytosis) และ
โรคเลือดจางชนิดเม็ดเลือดแดงถกูท าลาย (Aplastic anemia)  
ซึง่เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้  

423/2531 
(31 ส.ค. 2531) 

21 ต.ค.2531 ทะเบียนต ารับยาIsopto Fenicol ทะเบียนต ารับเลขท่ี  
1C 135/27 ผลิตโดย  
Alcon Canada Inc. ประเทศแคนาดา น าหรือสัง่เข้ามา
ในราชอาณาจกัร 
 โดยบริษัท ย.ูเอส.สมัมิท (โอเวอร์ซีส์) จ ากดั 

5/2531 
(14 มิ.ย. 2531)  

พบว่ายามีปริมาณของสารออกฤทธ์ิในต ารับคือ Chloramphenicol 
เพียงร้อยละ 65.6 ของปริมาณท่ีแจ้งไว้ในฉลาก ดงันัน้ ปริมาณของสาร
ออกฤทธ์ิจึงขาดเกินกว่าร้อยละยี่สิบจากเกณฑ์ต า่สดุซึง่ก าหนดไว้ใน
ต ารับยาท่ีขึน้ทะเบียนต ารับไว้ (ต ารับยาท่ีขึน้ทะเบียนไว้ก าหนด Limit of 
Chloramphenicol=90-130% LA.) จึงจดัเป็นยาปลอม 
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545/2531 
(6 ต.ค. 2531) 

 

7 ธ.ค. 2531 ทะเบียนต ารับท่ีมียา Danthron เป็นสว่นประกอบ       
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ยา Anaderm เลขทะเบียนท่ี  2C 118/30 ผลิตโดย 
Kirby Pharmaceuticals ประเทศองักฤษ น าหรือสัง่เข้า
มาในราชอาณาจกัร โดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
แสงอุดมฟาร์มาซี 
2. ยา Laxibene เลขทะเบียนท่ี 2A 776/28 ผลิตโดย 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดัเท็กซ์เคมีเกิล้โปรดกัส์ ( กวงเต็ก ) 

6/2531 
(7 ก.ค. 2531) 

ยา Danthron สามารถกอ่ให้เกิดมะเร็งในล าไส้และตบัของหนูทดลองได้ 
บริษัทผู้ผลิตยาในตา่งประเทศ เช่น บริษัท Riker Laboratories ผู้ผลิตยา 
Dorbanex (R)  ซึง่มียา Danthron เป็นตวัยาส าคญั จึงได้ประกาศถอนยา 
Dorbanex (R) ออกจากท้องตลาดทัว่โลก และปรากฏว่ามีหลายประเทศ
ได้แจ้งไปยงัองค์การอนามยัโลกแล้วว่า มีการเพิกถอนยา Danthron เช่น  
ประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจาก ได้รับ
ทราบข้อมลูว่า ยานีท้ าให้เกิดมะเร็งในสตัว์ทดลองประเภทกดัแทะ 

678/2531 
(21 ธ.ค. 2531) 

1 ก.พ. 2532 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีคลอแรมเฟนิคอล
(Chloramphenicol) อนุพนัธ์ และเกลือของยานี ้
(derivatives & its salts) รวมทัง้เกลือของอนุพนัธ์    
ผสมอยู ่ซึง่น ามาใช้ในสตัว์ ท่ีใช้ บริโภค  
(Food producing animals) ทุกรูปแบบ 

8/2531 
(1 ก.ย. 2531) 

มีการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนือ้สตัว์ หรือผลิตผลท่ีได้จากสตัว์  
จนอาจท าให้เกิดอนัตราย หรือความเป็นพิษตอ่ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์ 
จากสตัว์นัน้ได้ 

261/2532 
(27 เม.ย. 2532) 

2 มิ.ย. 2532 ยา PLUVITA-S 27V CAPSULES ทะเบียนต ารับยา  
เลขท่ี 2C 362/2528  ผลิตโดย R.P. Scherer 
Pty.,ltd.,Australia น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร 
โดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั ลีเอเบิล้ เทรดดิง้ 

2/2532   
  (8 ก.พ. 2532) 

ตรวจพบปริมาณของสารออกฤทธ์ิในต ารับ คือ Calcium Pantothenate 
เพียงร้อยละ 26.0 และ  Vitamin B12 เพียงร้อยละ 77.8 ของปริมาณท่ี
แจ้งไว้ในฉลาก (ต ารับท่ีขึน้ทะเบียนไว้ก าหนดเกณฑ์ต ่าสดุและสงูสดุของ 
Calcium Pantothenate ร้อยละ 90 ถึง 110 และของ Vitamin B12 
ก าหนดไว้ร้อยละ 90 ถึง 140) จึงจดัเป็นยาปลอม  
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518/2532 
(28 ส.ค. 2532) 

2 ต.ค. 2532 ทะเบียนต ารับยาผสมท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืดท่ีมีตวั
ยาสเตอรอยด์ (Steroid) ผสมอยู ่

4/2532 
(15 พ.ค. 2532) 

ต ารับยาผสมท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืดท่ีมีตวัยาจ าพวกสเตอรอยด์ 
(Steroid) ผสมอยู ่เช่นต ารับยาท่ีมี Prednisolone ผสมกบั 
Theophylline และ Ephedrine เม่ือใช้ติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายทัง้จากอาการข้างเคียงของยาสเตอรอยด์ (Steroid) 
และจากอาการ adrenal insufficiency เม่ือหยดุใช้ยาทนัที 

519/2532 
(28 ส.ค. 2532) 

2 ต.ค. 2532 ทะเบียนต ารับยา ดงัตอ่ไปนี ้
1. ทะเบียนต ารับยาผสมของ  anabolic steroid  กบั  
vitamins และ/หรือ cyproheptadine  
2. ทะเบียนต ารับยาท่ีมีสว่นประกอบเป็น  anabolic 
steroid  ซึง่ระบุสรรพคณุเป็นยากระตุ้นความอยาก
อาหารในเด็ก 

4/2532 
(15 พ.ค. 2532) 

ยาท่ีมี  anabolic steroid  เป็นสว่นประกอบทัง้ท่ีเป็นยาเด่ียวส าหรับใช้
กระตุ้นความอยากอาหารในเด็ก และท่ีเป็นต ารับยาผสมของ  anabolic 
steroid กบั vitamins และ/ หรือ  cyproheptadine อาจก่อให้เกิด
อนัตราย  โดย anabolic steroid ท่ีเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ยา
นัน้ ๆ อาจท าให้เกิดความผิดปกติตอ่การเจริญเติบโตของเด็ก  เช่น   
อวยัวะเพศเจริญผิดปกติ  เป็นต้น  

573/2532 
(13 ก.ย. 2532) 

18 ต.ค. 2532 ทะเบียนต ารับยาผสมระหว่าง ไซโปรเฮปตาดีน
(Cyproheptadine) กบั ไวตามิน(Vitamin) และ  
พิโซติเฟน(Pizotifen) กบั ไวตามิน(Vitamin) 

4/2532 
(15 พ.ค. 2532) 

ต ารับยาผสมระหว่าง ไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) หรือ  
พิโซติเฟน(Pizotifen) กบั ไวตามิน (Vitamin) เป็นต ารับยาท่ี 
อาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้ 

574/2532 
(13 ก.ย. 2532) 

18 ต.ค. 2532 ต ารับยาผสมระหว่างคลอแรมเฟนิคอล
(Chloramphenicol) กบั ไนโทรฟูแรนโทอิน 
(Nitrofurantoin) ซลัฟิซอกซาโซล (Sulfisoxazole) และ  
เมธิลีน บล ู(Methylene Blue)  

5/2532  
(20 มิ.ย. 2532) 

ไมมี่ข้อมลูเพียงพอ ท่ีจะแสดงว่า ต้องใช้ตวัยาดงักลา่วร่วมกนั ส าหรับ
การรักษาโรคติดเชือ้ของระบบทางเดินปัสสาวะ ทัง้การใช้ตวัยาดงักลา่ว
รวมกนั ยงัอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยา(side effect)  เพิ่มขึน้จน
อาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้ได้ 

 
 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

745/2532 
(18 พ.ย. 2532) 

22 ธ.ค. 2532 ทะเบียนต ารับยาท่ีมี โปรเคน ไฮโดรคลอไรด์ (Procaine 
Hydrochloride) ท่ี 
เป็นยาใช้ภายนอกหรือยาใช้เฉพาะท่ี ทัง้ท่ีเป็นต ารับยา
เด่ียวและต ารับยาผสม 

4/2532   
(15 พ.ค. 2532) 

และ 
6/2532   

(22 ส.ค. 2532) 

ไมมี่สรรพคณุ ตามท่ีขึน้ทะเบียนไว้ และอาจไมป่ลอดภยัแกผู่้ใช้  

345/2533 
(15 มี.ค. 2533) 

25 เม.ย. 2533 ทะเบียนต ารับยาของบริษัท ฟาโรห์ แลบ จ ากดั จ านวน 
21 ต ารับ  คือ 
15. ยา Chlorpheniramine Syrup  ทะเบียนต ารับยา 
เลขท่ี 1A 130 / 2526 
2. ยา Ampicillin 250   ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 147 / 2526 
3. ยา Ampicillin Dry Powder For Syrup   
ทะเบียต ารับยาเลขท่ี 1A 148 / 2526 
4. ยา Sulphaguanidine  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 294 / 2526 
5. ยา Paracetamol ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 295 / 2526 
6. ยา Cyproheptadine Hydrochloride Tablet 
ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 317 / 2526 
 

9/2532  
 (26 ธ.ค. 2532 ) 

จดัเป็นยาปลอม 



 
รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 

ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

345/2533 
(15 มี.ค. 2533) 

25 เม.ย. 2533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ยา Ampicillin 500  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 341 / 2526 
8. ยา Penicillin-V (Powder For Solution)  ทะเบียน
ต ารับยาเลขท่ี 1A  29 / 2527 
9. ยา Dexamethasone  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 138 / 2527 
10.ยา Penicillin-V Tablet 200,000 (125 MG) 
 ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 1087/ 2527 
11.ยา Penicillin-V Tablet 400,000 (250 MG) 
ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 1088 / 2527 
12.ยา Penicillin-V Tablet 400,000 (250MG) 
ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 245 / 2528 
13.ยา Thiammycin  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 991 / 2528 
14.ยา Amoxycillin Dry Syrup   ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 
1A 1141 / 2528 
15.ยา Pharaohmycin   ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 1799 / 2528 

9/2532  
 (26 ธ.ค. 2532 ) 

จดัเป็นยาปลอม 

 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

345/2533 
(15 มี.ค. 2533) 

25 เม.ย. 2533 16.ยา Ampicillin 250    ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 2167 / 2528 
17.ยา Amoxycillin 500  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 2233 / 2528 
18.ยา Amoxycillin 250  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 2234 / 2528 
19.ยา Dexamethasone  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 677 / 2529 
20.ยา Tetracycline Capsule  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 
1A 1658 / 2529 
21.ยา Tetracycline Capsule  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 
1A 696 / 2531 

9/2532  
 (26 ธ.ค. 2532 ) 

จดัเป็นยาปลอม 

776/2533 
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสัง่ 
กระทรวงสาธารณสขุ  

ท่ี 519/2532 
(13 ก.ย. 2533) 

2 ต.ค. 2532 ยกเลิกความในข้อ 1 ของค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุ  ท่ี  
519/2532 เร่ือง  เพิกถอนทะเบียนต ารับยาและให้ใช้
ความตอ่ไปนีแ้ทน 
 "1. ทะเบียนต ารับยาผสมของ  อะนาบอลิก สเตอรอยด์ 
(anabolic steriod) กบั ไวตามิน (vitamins) หรือ 
anabolic steroid กบัไซโปรเฮปทาดีน
(cyproheptadine)หรือ anabolic steroid กบั vitamins 
และ cyproheptadine  เฉพาะท่ีใช้ส าหรับเด็ก" 

3/2533 
(27 เม.ย. 2533) 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุได้มีค าสัง่ท่ี 519/2532 เร่ือง เพกิถอน
ทะเบียนต ารับยา ลงวนัท่ี  28 สิงหาคม พ.ศ  2532 ให้เพิกถอนทะเบียน
ต ารับยาผสมของ anabolic steroid กบั vitamins และ/หรือ 
cyproheptadine เน่ืองจากเป็นสตูรยาท่ีไมเ่หมาะสมและอาจไม่
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ ท าให้เข้าใจว่าเป็นการเพิกถอนทะเบียนต ารับยาผสม
ของ anabolic steroid กบั vitamins และ/หรือ cyproheptadine ท่ีใช้ทัง้
ในผู้ใหญ่และเด็ก แต่ความมุง่หมายต้องการเพิกถอนเฉพาะต ารับยาท่ีใช้
ในเด็กเท่านัน้ 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

848/2533 
(3  ต.ค. 2533) 

21 พ.ย. 2533 1. ทะเบียนต ารับยาทุกรูปแบบท่ีมีตวัยาส าคญัเป็น 
เตตระไซคลิน (Tetracycline) รวมทัง้อนุพนัธ์และเกลือ
ของยานี ้(derivatives and its salts) ท่ีมีจุดมุ่งหมายใช้
ส าหรับเด็ก 
2. ทะเบียนต ารับยาเตตระไซคลิน (Tetracycline) ชนิด
ยาน า้เช่ือม (syrup) ยาน า้แขวนตะกอน (suspension) 
ยาผงส าหรับยาน า้แขวนตะกอน(powder for oral 
suspension) และยาผงบรรจุซอง (Powder) 
3. ทะเบียนต ารับยาเตตระไซคลิน (Tetracycline) ชนิด
เม็ด (tablet)หรือ แคปซูล (capsule) ท่ีมีขนาดความแรง
ต ่ากว่า 250 mg 

3/2532 
(2 มี.ค.2532) 
4/2532 

(15 พ.ค. 2532) 
และ 
7/2532  

(20 ก.ย. 2532) 

ยาเตตระไซคลิน (Tetracycline) ท่ีใช้ในเด็กทุกรูปแบบ หากใช้เป็นระยะ
เวลานาน จะท าให้ฟันของเด็กเปล่ียนเป็นสีเทาอยา่งถาวร และรบกวน
การเจริญเติบโตของกระดกู หากใช้ในทารกและสตรีมีครรภ์ระยะ  
3 เดือนก่อนคลอด จึงอาจไมป่ลอดภยัตอ่ผู้ใช้ 

866/2533 
(8 ต.ค. 2533) 

21 พ.ย. 2533 ทะเบียนต ารับยาของบริษัท  ฟาโรห์แลบ จ ากดั จ านวน 6 
ต ารับ คือ 
1.ยา Prednisolone Tablet  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 161/26 
2. ยา Dextromethorphan  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 168/26 
3. ยา Pharaohvit Syrup  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
2A 339/27 
4. ยา Paracetamol   ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 2A 150/28 

9/2532 
(26 ธ.ค. 2532) 

จดัเป็นยาปลอม 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

866/2533 
(8 ต.ค. 2533) 

21 พ.ย. 2533 5. ยา Pharaohprim Tablet  ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
2A 895/29 
6. ยา ฟาโรห์วิท ซี   ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 2A  53/30  

9/2532 
(26 ธ.ค. 2532) 

จดัเป็นยาปลอม 

867/2533 
(9 ต.ค. 2533) 

21 พ.ย. 2533 ทะเบียนต ารับยาท่ีมี L – tryptophan ท่ีเป็นต ารับยา
เด่ียวคือ ยาช่ือ Kalma ทะเบียนต ารับเลขท่ี 1C321/32 
ผลิตโดย Fresenius Ag.,Federal Republic of 
Germany น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัร โดยบริษัท 
แนชเชอเริลมีเดีย จ ากดั 

4/2533 
(28 มิ.ย. 2533) 

สาร L-tryptophan ท่ีใช้ในขนาดสงู และใช้ตอ่เน่ืองกนัเป็น 
ระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดอาการท่ีมีเม็ดโลหิตชนิด eosinophil  
ผิดปกติ และอาการปวดกล้ามเนือ้ (eosinophilia-myalgia syndrome) 
ซึง่ไมป่ลอดภยัในการใช้ 

1093/2533 
แก้ไขเปล่ียนแปลง 

ค าสัง่ 
กระทรวงสาธารณสขุ  

ท่ี 518/2532 
(28 ธ.ค. 2533) 

1 ก.พ. 2534 ทะเบียนต ารับยาผสม ท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืด ท่ีมี
ตวัยาจ าพวกสเตอรอยด์ (Steroid) ผสมอยู ่ยกเว้นต ารับ
ยาผสมท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืดท่ีมีตวั 
ยาสเตอรอยด์ผสมอยูช่นิดฉีดพน่ (Inhaler) 

7/2533 
(4 ต.ค. 2533) 

ได้มีค าสัง่ท่ี  518/2532  ลงวนัท่ี  28  ส.ค.  2532 ให้เพิกถอนทะเบียน
ต ารับยาผสมท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืดท่ีมีตวัยาสเตอรอยด์ 
(steroid)ผสมอยู ่เน่ืองจากอาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้ นัน้ ปรากฏว่า ต ารับ
ยาผสมท่ีใช้ส าหรับรักษาโรคหอบหืดท่ีมีตวัยาสเตอรอยด์ผสมอยูช่นิดฉีด
พน่ (inhaler) ยงัมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย Steroid dependent 
asthma และผลในการรักษาอาการข้างเคียงหรืออาการไมพ่งึประสงค์
จากยาดงักลา่วจะไมแ่ตกตา่งจากการใช้ยาเด่ียวหลายชนิดแยกกนั  

328/2534 
(20 พ.ค. 2534) 

21 พ.ค. 2534 ทะเบียนต ารับยาแก้ปวด ท่ีมีคาเฟอีนผสมอยูทุ่กต ารับ 
ดงันี ้ 
:- ต ารับยาท่ีมีสว่นผสมซึง่ประกอบด้วย  
1. Aspirin + Paracetamol + Caffeine  
2. Aspirin + Caffeine  

6/2534 
(2 พ.ค. 2534) 

ต ารับยาแก้ปวดท่ีมีคาเฟอีนผสมอยูท่ี่ผู้ รับอนุญาตไมแ่ก้ไขให้เป็นไปตาม
ค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุท่ี 214/2534 ลง 22 มี.ค. 2534 เร่ืองการ 
แก้ไขทะเบียนต ารับยาแก้ปวดท่ีมีคาเฟอีน (caffeine) เน่ืองจากอาจไม่
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

328/2534 
(20 พ.ค. 2534) 

21 พ.ค. 2534 3. Paracetamol + Caffeine 
4. Dipyrone + Caffeine  
5. Dipyrone + Paracetamol + Caffeine 
6. Famprofazone + Paracetamol 
+Propyphenazone + Caffeine 
7. Dipyrone + Propyphenazone + Caffeine 
8. Paracetamol + Salicylamide + Caffeine  
9. Potassium Citrate + Sodium Salicylate + 
Antipyrin + Caffeine  
10. Propyphenazone + Caffeine  
11. Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine  
12. Salicylamide + Caffeine  
13. Phenylbutazone + Salicylamide + Chloroquine 
Phosphate +Caffeine 
14. Paracetamol + Carisoprodol + Caffeine  
15. Paracetamol + Salicylamide +  Hyoscyamine 
Sulfate + Caffeine  
16. Antipyrin + Ethaverine + Diphemine 
Hydrochloride + Caffeine 

6/2534 
(2 พ.ค. 2534) 

 

 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
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สาเหตุ/รายละเอียด 

336/2534 
(21 พ.ค. 2534) 

12 ก.ค. 2534 ทะเบียนต ารับยา ท่ีมีสตูรยาประกอบด้วย :- Diastase , 
Papain , Pancreatin , Thiamine Hydrochloride 
,Riboflavin , Nicotinamide , Diphenhydramine 
Hydrochloride , Iodochlorhydroxyquinoline ,  
Homatropine Methylbromide , Methyl Polysiloxane 
(Simethicone),Activated Charcoal และ
Acetphenolisatin 

3/2534 
(7 มี.ค. 2534) 

เป็นยาไมเ่หมาะสมและอาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้ 

349/2534 
(27 พ.ค. 2534) 

12 ก.ค. 2534 ทะเบียนต ารับยาเม็ดคมุก าเนิดท่ีมีปริมาณเอสโตรเจน 
(Estrogen) และ เมสตรานอล (Mestranol)สงูกว่า 50 
ไมโครกรัม 

3/2534 
(7 มี.ค. 2534) 

ยาดงักลา่วไมมี่ประสิทธิภาพในการใช้ท่ีเหนือกว่ายาเม็ดคมุก าเนิดท่ีมี 
ปริมาณเอสโตรเจนต ่ากว่า และอาจเส่ียงตอ่การเกิดความผิดปกติของ
การแข็งตวัของเลือด 

512/2534 
(9 ส.ค. 2534) 

11 ต.ค. 2534 ทะเบียนต ารับยามหาหิงคุ์น า้ ตราจระเข้ ทะเบียนต ารับ
ยาเลขท่ี G 805/29 ผลิตโดย  ห้างขายยาอาจิว   

3/2534 
(7 มี.ค. 2534) 

ผลวิเคราะห์พบว่ายาดงักลา่วมี Methyl  alcohol ในปริมาณ 
ร้อยละ  76.42  ปริมาตร/ปริมาตร  ซึง่อาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้   

686/2534 
(31 ต.ค. 2534) 

4 ธ.ค. 2534 ทะเบียนต ารับยาของบริษัทเอเช่ียนยเูน่ียนแลบบอราตอร่ี 
จ ากดั   จ านวน 3  ต ารับดงันีค้ือ 
1.ยา Asatuss Syrup ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี     
2A 267/30  
2. ยา Phenylbutazone ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1A 2302/29 และยา Paracetamol ทะเบียนต ารับยา
เลขท่ี 1A  597/30   

8/2534 
(4 ก.ค. 2534) 

Asatuss Syrupทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 2A 267/30 ยาท่ีผลิตขึน้ไม่
ถกูต้องตามมาตรฐานโดยมีตวัยาส าคญั Glyceryl guaiacolate  น้อย
กว่าเกณฑ์ต า่สดุท่ีก าหนดไว้ในทะเบียนต ารับเกินกว่าร้อยละยี่สิบซึง่จดั
ว่าเป็นยาปลอมยา Phenylbutazone ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 
2302/29  และยา  Paracetamol ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  1A 597/30 
พบมีการปนเปือ้นของกลุม่ยาเพนิซิลลินเกินมาตรฐาน ซึง่อาจไม่
ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
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97/2535 
(10 ก.พ. 2535) 

25 มี.ค. 2535 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีโลเพอราไมด์  (Loperamide)  
เป็นสว่นประกอบชนิดน า้ ทัง้ในรูปชนิดน า้เช่ือม  
และชนิดหยด 

9/2534 
(5 ก.ย. 2534) 

เป็นยาท่ีอาจไมป่ลอดภยัในการใช้ส าหรับผู้ป่วยท่ีเป็นเด็กเพราะเม่ือ 
รับประทานในขนาดใช้รักษา (Therapeutic dose)จะท าให้ล าไส้ไม่
เคล่ือนไหว มีการคัง่ของของเหลวอยูใ่นส าไส้มากท าให้เกิดอาการ 
ท้องอืด อาจเกิดภาวะขาดน า้ และถ้ามีการติดเชือ้ Shigella ก็อาจท าให้
เชือ้มีโอกาสทะลทุะลวงเข้าผนงัส าไส้มากขึน้  นอกจากนัน้ถ้าใช้ยาเกิน
ขนาดก็อาจท าให้หยดุการหายใจได้ 

654/2535 
(19 ก.ย. 2535) 

4 พ.ย. 2535 ทะเบียนต ารับยา Homogerin ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 
2C 224/28ผลิตโดย R.P.Scherer GmbH น าหรือสัง่เข้า
มาในราชอาณาจกัรโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั เค.พี. ดร๊ักส์ 

1/2535  
(6 ก.พ. 2535 )   

และ 
2/2535 

 (26 มี.ค. 2535) 

มีปริมาณสารออกฤทธ์ิขาดกวา่ร้อยละ 20 จากเกณฑ์ต ่าสดุท่ีก าหนดไว้
ในทะเบียน จดัเป็นยาปลอม 

958/2535 
(30 ธ.ค. 2535) 

17 ก.พ. 2536 ต ารับยา Liver Extract ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี  
1C 507/2527 ผลิตโดย E.Denk O.H.G.,West 
Germany น าหรือสัง่เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยห้าง
หุ้นสว่นสามญันิติบุคคลศรีประสิทธ์ิโอสถ 

3/2535 
(24 ก.ย. 2535) 

มีปริมาณสารออกฤทธ์ิขาดกวา่ร้อยละ 20 จากเกณฑ์ต ่าสดุท่ีก าหนดไว้
ในทะเบียน จดัเป็นยาปลอม 

959/2535 
(30 ธ.ค.2535) 

17 ก.พ. 2536 ต ารับยา Diclofenac Injection ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 
1A  371/2530 ผลิตโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงาน   
มิลาโน 

3/2535 
(24 ก.ย. 2535) 

ผลวิเคราะห์พบว่ามี pH ผิดมาตรฐาน และยาเปล่ียนสภาพจากน า้ยาใส
ไมมี่สีเป็นน า้ยาสีขาวขุน่ และมีตะกอนซึง่ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้เป็นยาฉีด 
และอาจไมป่ลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
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961/2535 
(30 ธ.ค. 2535) 

17 ก.พ. 2536 ต ารับยา Chlorpheniramine  Maleate Tablets 
ทะเบียนต ารับยาเลขท่ี 1A 411/2528 ของ  ห้างหุ้นสว่น
จ ากดั  ลิวินเนอร์ ฟาร์มาซูติคอล 

3/2535 
(24 ก.ย. 2535) 

มีการปนเปือ้นของกลุม่ยาเพนิซิลลินเกินมาตรฐาน ซึง่อาจไมป่ลอดภยั
แก่ผู้ใช้ 

165/2536 
(15 มี.ค. 2536) 

23 เม.ย. 2536  ทะเบียนต ารับยาท่ีมีกลาฟีนิน ( Glafenine ) เป็น
สว่นประกอบ 

3/2535 
(24 ก.ย. 2535) 

เป็นยาท่ีไมป่ลอดภยัในการใช้เพราะมีผลท าให้เกิด anaphylactic 
reaction  อยา่งรุนแรง และมีผลเสียตอ่ ตบั ไตด้วย 

215/2536 
(29 มี.ค. 2536) 

21 พ.ค. 2536 ต ารับยา LICHLORPHEN CAPSULES ทะเบียนต ารับ
ยาเลขท่ี 1A 1523/2529 ของห้างหุ้นสว่นจ ากดั  
ลิวินเนอร์ ฟาร์มาซูติคอล 

2/2536 
(4 ก.พ. 2536) 

มีการปนเปือ้นของกลุม่ยาเพนิซิลินเกินมาตรฐาน  ซึง่อาจไมป่ลอดภยั 
แก่ผู้ใช้  

292/2536 
(28 เม.ย. 2536) 

23 มิ.ย. 2536 ทะเบียนต ารับยา Mucopolysaccharide polysulfate 
ชนิดฉีด  

3/2536 
(4 มี.ค. 2536) 

เป็นยาท่ีอาจไมป่ลอดภยัในการใช้เพราะท าให้เกิด fetal cerebral 
bleeding  

859/2536 
(3 พ.ย. 2536) 

16 ธ.ค. 2536 ทะเบียนต ารับยาเด่ียวและยาสตูรผสมท่ีมี Ethamivan  
เป็นสว่นประกอบอยูด้่วยทุกรูปแบบ ยกเว้น : 
Ethamivan  ท่ีเป็นต ารับยาเด่ียวในรูปแบบของยาฉีด 
(Injection) ยาน า้ส าหรับรับประทาน  (Oral Solution) 
และต ารับยาผสมท่ีมีสตูรประกอบด้วย Ethamivan 
Etofylline และ Hexobendine dihydrochloride โดยมี
เง่ือนไขในการใช้ยานัน้ด้วย 

4/2536 
 (1 เม.ย. 2536) 

และ 
7/2536 

(7 ต.ค. 2536) 

ยาอาจไมป่ลอดภยั ในการใช้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ในต ารับยาผสม ท่ีมี 
Caffeine เป็นสว่นผสมอยูด้่วย เน่ืองจากตวัยาทัง้สองอาจเสริมฤทธ์ิกนั 
ในการกระตุ้นระบบประสาทสว่นกลางและเพ่ิมความรุนแรงของอาการ
ข้างเคียงท่ีเกิดจากยาได้ 
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1033/2536 
(29 ธ.ค. 2536) 

19 ก.พ. 2537 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีสตูรยาประกอบด้วย Dicyclomine 
Doxylamine และ Pyridoxine  

7/2536 
(7 ต.ค. 2536) 

ยาอาจกอ่ให้หญิงมีครรภ์ซึง่ได้ใช้ยานี ้ก าเนิดลกูวิรูปได้  และใน
ตา่งประเทศได้ยกเลิกการใช้ยาสตูรผสมนีแ้ล้ว  

43/2537 
(18 ม.ค. 2537) 

1 มี.ค. 2537 ทะเบียนต ารับยาท่ีมียาอีเฟดรีน ( Ephedrine ) เป็น
สว่นประกอบอยูด่งันี ้
1. HETEROID เลขทะเบียนท่ี 2A 138/29 ผลิตโดย ห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั จิวบราเดอร์ส 
2. PATAR COUGH TABLETS เลขทะเบียนท่ี  
2A 1223/28 ผลิตโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดั พาร์ตาแลบ 
3. MILA-TUSSIN เลขทะเบียนท่ี 2A 537/31 ผลิตโดย 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานมิลาโน 
4. MILA-TUSSIN SYRUP เลขทะเบียนท่ี 2A 50/33 
ผลิตโดย ห้างหุ้นสว่นจ ากดั โรงงานมิลาโน 
5. ESCOUGH เลขทะเบียนท่ี 2A 544/29 ผลิตโดย 
บริษัท สหแพทย์เภสชั จ ากดั 
6. OMA เลขทะเบียนท่ี 2A 23/35 ผลิตโดย บริษทั ห่านคู่
ฟาร์มาซี จ ากดั 
7. ASATUSS SYRUP เลขทะเบยีนท่ี 2A 267/30 ผลิต
โดย บริษัท เอเช่ียนยเูนียนแล็บบอราตอร่ี จ ากดั 
8. DELTARHINOL (NASAL SPRAY) เลขทะเบียนท่ี 
2A 533/27  ผลิตโดย บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากดั 

7/2536 
(7 ต.ค. 2536) 

เน่ืองด้วยอีเฟดรีน( Ephedrine ) เปล่ียนเป็นวตัถอุอกฤทธ์ิประเภท 2  
ดงันัน้จึงได้มีค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุท่ี 194/2536 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 
2536 เร่ืองแก้ไขทะเบียนต ารับยาท่ีมีอี เฟดรีน (Ephedrine) เป็น
สว่นประกอบอยู่โดยให้ตดัอีเฟดรีน (Ephedrine) ออกจากสูตรต ารับยา
ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2536 เม่ือพ้นก าหนด จึงต้อง    
เพิกถอนทะเบียนต ารับยาท่ีมียาอีเฟดรีน (Ephedrine) เป็นสว่นประกอบ
อยู ่
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43/2537 
(18 ม.ค. 2537) 

1 มี.ค. 2537 9. POLYASMA เลขทะเบียนท่ี 2A 24/35 ผลิตโดย 
บริษัท ฟาร์มาสนัต์แล็บบอราตอร่ีส์ จ ากดั 

7/2536 
(7 ต.ค. 2536) 

 

184/2539 
เพิกถอน 

ค าสัง่กระทรวง 
สาธารณสขุท่ี  
439/2537 

ลงวนัท่ี 29 มิ.ย.2537  
เร่ืองแก้ไขทะเบียน
ต ารับยาแผนปัจจุบนั 
ท่ีเป็นยาบรรจุเสร็จ 
ท่ีไมใ่ช่ยาอนัตราย 
หรือยาควบคมุพิเศษ 
ให้มีช่ือสามญัทางยา 
ในฉลากและเอกสาร 

ก ากบัยา 
13 มี.ค. 2539 

 

13 มี.ค. 2539 เพิกถอนค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุ ท่ี 439/2537 เร่ือง
แก้ไขทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นยาบรรจุเสร็จท่ี
ไมใ่ช่ยาอนัตรายหรือยาควบคมุพิเศษให้มีช่ือสามญัทาง
ยาในฉลากและเอกสารก ากบัยา ลงวนัท่ี 29 มิถนุายน 
2537 และค าสัง่กระทรวงสาธารณสขุท่ี 309/2538 เร่ือง
แก้ไขทะเบียนต ารับยาแผนปัจจุบนัท่ีเป็นยาบรรจุเสร็จท่ี
ไมใ่ช่ยาอนัตรายหรือยาควบคมุพิเศษ ให้มีช่ือสามญัทาง
ยาในฉลากและเอกสารก ากบัยา (แก้ไขเพ่ิมเติมครัง้ท่ี 1 ) 
ลงวนัท่ี 11 เม.ย. 2538 

 - ค าสัง่ท่ีใช้อ านาจไมต่รงกบัท่ีมาตรา 86 ทวิ ให้อ านาจไว้ และ
นายกรัฐมนตรีได้สัง่การให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการวินิจฉยัร้อง
ทุกข์ท่ีเสนอแนะตอ่นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสัง่การให้กระทรวง 
สาธารณสขุเพิกถอนค าสัง่ดงักลา่ว 

 
 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

122/2540 
(10 ก.พ. 2540) 

23 เม.ย. 2540 ทะเบียนต ารับยาผสมท่ีมีเอทิสเตอโรน  เป็นสว่นประกอบ 3/2539 
(5 ก.ย. 2539) 

อาจไมป่ลอดภยัในการใช้เน่ืองจากยาท่ีมีส่วนผสมของเอสโตรเจนและโป
รเจสโตเจน( Estrogen Progestogen Combinations ) ท่ีมี 
เอทิสเตอโรน( Ethisterone ) เป็นสว่นประกอบ เป็นยาท่ีไมนิ่ยมใช้ในทาง
การแพทย์แล้ว และเอทิสเตอโรนเป็นยาท่ีมีการแสดงฤทธ์ิแบบฮอร์โมน
แอนโดรเจน  ( Androgenic effect ) สงู  อาจท าให้ก าเนิดทารกวิรูป   
( Teratogenic effect )  

744/2540 
(5 ก.ย. 2540) 

22 ต.ค. 2540 ทะเบียนต ารับยา Quinoblue เลขทะเบียนท่ี 2A 98/28 3/2540 
(3 เม.ย. 2540) 

ยา  Quinblue  เลขทะเบียนต ารับยาท่ี  2A 98/28  ผลิตโดยบริษัท  
ที.พี. ดรัก แลบบอราทอรีส์ ( 1969 ) จ ากดั  ซึง่เป็นยาฉีดส าหรับรักษา
โรคมาเลเรียท่ีประกอบด้วยตวัยาส าคญั คือ  Quinine Dihydrochloride 
และ Methylthionium Chloride ( Methylene Blue ) อาจท าให้เกิด
อาการอนัไมพ่งึประสงค์ท่ีรุนแรง  รวมถึงการเกิดอาการหวัใจหยดุเต้น   
( Cardiac arrest ) ซึง่เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

1028/2541 
(28 ก.ย. 2541) 

13 พ.ย. 2541 ทะเบียนต ารับยาท่ีมีบิวทอร์ฟานอลเป็นสว่นประกอบ 2/2541 
(17 มี.ค. 2541) 

ยาอาจท าให้ผู้ใช้ติดยา (drug dependence) หรือเกิดอาการอนัไมพ่งึ
ประสงค์ท่ีรุนแรงซึง่เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

226/2543 
(9 มี.ค. 2543) 

13 เม.ย. 2543 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาเฟนฟลรูามีน 
(Fenfluramine) และเด็กซ์เฟนฟลรูามี 
(Dexfenfluramine) เป็นสว่นประกอบ 

3/2542 
(2 พ.ย. 2542) 

ข้อมลูการศกึษาวิจยัพบว่ายาเฟนฟลรูามีน (Fenfluramine) และเด็กซ์
เฟนฟลรูามีน (Dexfenfluramine) มีความสมัพนัธ์กบัการเกิดภาวะ 
ความผิดปกติของลิน้หวัใจ (valvular heart disease) และบริษัทผู้ผลิต
และ   ผู้จ าหน่ายยาต้นแบบของยาดงักลา่วได้ประกาศถอนยาดงักลา่ว
ออกจากท้องตลาดทัว่โลกแล้ว 
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514/2543 
(18 มิ.ย. 2543) 

11 ส.ค. 2543 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาอะมิเนพทีน
(Amineptine) เป็นสว่นประกอบ 

3/2542 
(2 พ.ย. 2542) 

ด้วยพบว่ามีการใช้ยาในทางท่ีผิด ( drug abuse )  ในผู้ป่วยท่ีรับการ
รักษาด้วยยาอะมิเนพทีน (Amineptine) และมีอาการติดยา และใน   
ตา่งประเทศมีการถอนยาดงักลา่วนีอ้อกจากท้องตลาดโดยสมคัรใจแล้ว 

773/2543 
(7 ก.ย. 2543) 

27 ต.ค. 2543 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาโทรกลีทาโซน 
(Troglitazone)   อยูใ่นสตูรต ารับ 

1/2543 
(27 เม.ย. 2543) 

ด้วยมีข้อมลูทางวิชาการจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
(USFDA)  เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม  2543  ท่ียืนยนัชดัเจนว่า  
ยาโทรกลีทาโซน  (Troglitazone)  ท าให้เกิดพิษตอ่ตบั และองค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA)  ได้ประกาศถอนยาดงักลา่ว
ซึง่บริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาต้นแบบของยาดงักลา่วยินยอมยกเลิก
การผลิตและจ าหน่ายยาดงักลา่วแล้ว 

774/2543 
(7 ก.ย. 2543) 

27 ต.ค. 2543 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาแอสเทมมีโซล  
(Astemizole) อยูใ่นสตูรต ารับ 

2/2543 
(29 มิ.ย. 2543) 

ยาแอสเทมมีโซล (Astemizole) มีปฏิกิริยาระหว่างกนักบัยาตวัอ่ืน 
(Drug interaction)  ท าให้เกิดอาการอนัไมพ่งึประสงค์ตอ่หวัใจท่ีรุนแรง
ในผู้ ท่ีใช้ยานี ้ และบริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาต้นแบบของ 
ยาแอสเทมมีโซล (Astemizole)  ได้แจ้งยกเลิกการผลิตและจ าหน่ายยา
ดงักลา่วแล้วตัง้แตว่นัท่ี 22  มิ.ย. 2542 

775/2543 
(7 ก.ย. 2543) 

27 ต.ค. 2543 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาเทอร์เฟนนาดีน 
(Terfenadine)อยูใ่นสตูรต ารับ 

2/2543 
(29 มิ.ย. 2543) 

ยาเทอร์เฟนนาดีน   (Terfenadine)    มีปฏิกิริยาระหว่างกนักบัยาตวัอ่ืน  
(Drug interaction)  ท าให้เกิดอาการอนัไมพ่งึประสงค์ตอ่หวัใจท่ีรุนแรง
ในผู้ ท่ีใช้ยานี ้ และในหลายประเทศ  เช่น ประเทศคานาดา  ประเทศ 
ฝร่ังเศส  ประเทศสวีเดน ฯลฯ ก็ไมมี่การผลิตหรือจ าหน่ายยาดงักลา่ว  
ทัง้นีไ้ด้มีการน ายาตวัใหมค่ือ ฟีโซเฟนนาดีน (Fexofenadine)   
ท่ีปลอดภยักว่ามาใช้แทน  เน่ืองจากไมมี่ผลข้างเคียงตอ่หวัใจ 
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775/2543 
(7 ก.ย. 2543) 

27 ต.ค. 2543  2/2543 
(29 มิ.ย. 2543) 

(Cardiovascular side effects)  เม่ือใช้ร่วมกบัยาอ่ืน 

559/2544 
(3 ก.ค. 2544) 

24 ก.ค. 2544 ทะเบียนต ารับยาทุกต ารับท่ีมีตวัยาฟีนิลโปรปาโนลามีน   
(Phenylpropanolamine) หรือเกลือของฟีนิลโปรปาโน
ลามีน หรือท่ีเขียนช่ืออยา่งอ่ืนซึง่หมายถึงตวัยา 
ฟีนิลโปรปาโนลามีนหรือเกลือของฟีนิลโปรปาโนลามีน
อยูใ่นสตูรต ารับ ทัง้นีย้กเว้นต ารับยาท่ีได้ยื่นค าขอแก้ไข
ตดัตวัยาฟีนิลโปรปาโนลามีนออกจากสตูรต ารับแล้ว  
ภายในวนัท่ี 18 มิ.ย. 2544 

4/2543 
(28 พ.ย. 2543) 

ยาฟีนิลโปรปาโนลามีน (Phenylpropanolamine)    อาจเป็นสาเหต ุ
ท าให้ผู้ใช้ยาเกิดภาวะเลือดออกในสมอง  (hemorrhagic stroke)    
ซึง่เป็นอาการไมพ่งึประสงค์ท่ีร้ายแรงเม่ือเกิดขึน้แล้วไมส่ามารถแก้ไขให้
คืนดีดงัเดิมได้   และไมอ่าจคาดหมายได้วา่จะเกิดกบัผู้ใช้ยารายใด    
ในขนาดเท่าใด  ผู้ได้รับยาดงักลา่วจึงอาจไมป่ลอดภยั 

451/2545 
4 มิ.ย. 2545 

8 มิ.ย. 2545 ทะเบียนต ารับยาส าหรับสตัว์ทุกต ารับท่ีมีตวัยา   
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ยาไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) หรือเกลือของไน
โตรฟูราโซน หรือส่ิงท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่หมายถึงตวัยา
หรือเกลือของตวัยาดงักลา่วท่ีผสมอยูใ่นสตูรต ารับยา 
 2. ยาฟรูาโซลิโดน (Furazolidone) หรือเกลือของฟูราโซ
ลิโดนหรือส่ิงท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่หมายถึงตวัยาหรือ
เกลือของตวัยาดงักลา่วท่ีผสมอยูใ่นสตูรต ารับยา 
3. ยาไดเมทไตรดาโซล (Dimetridazole) หรือ เกลือของ
ไดเมทไตรดาโซล หรือส่ิงท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่หมายถึง
ตวัยาหรือเกลือของตวัยาดงักลา่วท่ีผสมอยูใ่นสตูร 
ต ารับยา 

3/2545 
(26 มี.ค. 2545) 

ด้วยมีข้อมลูทางวิชาการวา่  ยาไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) , 
ยาฟูราโซลิโดน  (Furazolidone), ยาไดเมทไตรดาโซล (Dimetridazole) 
และ ยาโรนิดาโซล (Ronidazole) เป็นสารก่อมะเร็งหรือมีแนวโน้มก่อ
มะเร็ง (Carcinogen) ซึง่อาจตกค้างในเนือ้สตัว์หรือผลิตภณัฑ์จากสตัว์ 
และก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้บริโภคได้ 
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451/2545 
4 มิ.ย. 2545 

8 มิ.ย. 2545 4. ยาโรนิดาโซล(Ronidazole)หรือเกลือของโรนิดาโซล 
หรือส่ิงท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซึง่หมายถึงตวัยาหรือเกลือของ
ตวัยาดงักลา่วท่ีผสมอยูใ่นสตูรต ารับยา 

3/2545 
(26 มี.ค. 2545) 

 

1068/2546 
18 ธ.ค. 2546 

 

30 ธ.ค. 2546 
 

1. FRURINE- 40 TABLETS   เลขทะเบียนท่ี 1A 
1624/30  ผลิตโดยบริษัท เบสซี่แอรอน จ ากดั 
2. PRAZIQUANTEL TABLETS  เลขทะเบียนท่ี 1A 
1498/28  ผลิตโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดัพาตาร์แลบ 
3. INDOMETHACIN CAPSULES เลขทะเบียนท่ี 1A 
1942/30  ผลิตโดยบริษัทเมดิแคป จ ากดั  
4. WENREXCHOL CAPSULES  เลขทะเบียนท่ี 1A 
139/31   ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซ ี
5. COCORIN CAPSULE 250 MG.   เลขทะเบียนท่ี 1A 
336/29    ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี 
6. COCORIN CAPSULES 250 MG. เลขทะเบียนท่ี 1A 
338/29    ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซี 
7. WENREXMIC  เลขทะเบียนท่ี 1A 726/30    ผลิตโดย
โรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซ ี
8. WENREXMICIN-V CAPSULES       เลขทะเบียนท่ี 
1A 646/27    ผลิตโดยโรงงานผลิตยา ศรีชลฟาร์มาซ ี

3/2546 
( 9 ก.ค. 2546) 

       มาตรฐานในการละลาย (dissolution) ของยาชนิดเม็ดและแคปซูล
หลายชนิดมีความสมัพนัธ์กบัการออกฤทธ์ิในการรักษาโรค ดงันัน้
กระทรวงสาธารณสขุจึงได้มีค าสัง่ท่ี 218/2536 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม  
2536 ให้ผู้ รับอนุญาต ผลิตและน าหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่
ยาแผนปัจจุบนัด าเนินการแก้ไขทะเบียนต ารับยาดงักลา่วโดยก าหนด
มาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (dissolution) ในทะเบียนต ารับยา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัตัง้แตมี่ค าสัง่ เมื่อพ้นก าหนด
แล้วจะด าเนินการเพิกถอนทะเบียนต ารับยาท่ีไมไ่ด้ด าเนินการแก้ไขตาม
กฎหมายตอ่ไป แตเ่ม่ือครบก าหนดเวลาแล้วปรากฏว่ามีผู้ รับอนุญาต
จ านวน 6 รายท่ีไมไ่ด้ด าเนินการแก้ไขทะเบียนต ารับยาตามค าสัง่
ดงักลา่วรวม 22 ต ารับ 
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1068/2546 
18 ธ.ค. 2546 

 

30 ธ.ค. 2546 
 

9. CHLORAM CAPSULES  เลขทะเบียนท่ี 1A 144/26  
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
10. RESIDAR TABLETS   เลขทะเบียนท่ี 2A 695/27 
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
11. PREDSONE TABLET   เลขทะเบียนท่ี 1A 825/27 
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
12. TRIKOMY TABLETS   เลขทะเบียนท่ี 1A 883/31 
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
13. GRISEOFULVIN 125MG.TABLETS  เลขทะเบียน
ท่ี 1A 6/26  ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม 
จ ากดั 
14. QUINMY TABLETS   เลขทะเบียนท่ี  1A 16/26  
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
15. LAFIVE TABLETS  เลขทะเบียนท่ี  1A 341/27 ผลิต
โดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
16. RIFAM CAPSULES  เลขทะเบียนท่ี  1A 515/27 
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
17. PREFEN TABLETS  เลขทะเบียนท่ี  1A 516/27 
ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
 

3/2546 
( 9 ก.ค. 2546) 

       มาตรฐานในการละลาย (dissolution) ของยาชนิดเม็ดและแคปซูล
หลายชนิดมีความสมัพนัธ์กบัการออกฤทธ์ิในการรักษาโรค ดงันัน้
กระทรวงสาธารณสขุจึงได้มีค าสัง่ท่ี 218/2536 ลงวนัท่ี 29 มีนาคม  
2536 ให้ผู้ รับอนุญาต ผลิตและน าหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่
ยาแผนปัจจุบนัด าเนินการแก้ไขทะเบียนต ารับยาดงักลา่วโดยก าหนด
มาตรฐานและวิธีทดสอบการละลาย (dissolution) ในทะเบียนต ารับยา
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันบัตัง้แตมี่ค าสัง่ เมื่อพ้นก าหนด
แล้วจะด าเนินการเพิกถอนทะเบียนต ารับยาท่ีไมไ่ด้ด าเนินการแก้ไขตาม
กฎหมายตอ่ไป แตเ่ม่ือครบก าหนดเวลาแล้วปรากฏว่ามีผู้ รับอนุญาต
จ านวน 6 รายท่ีไมไ่ด้ด าเนินการแก้ไขทะเบียนต ารับยาตามค าสัง่
ดงักลา่วรวม 22 ต ารับ 



รายการยาตามค าส่ังเพิกถอนทะเบียนต ารับยา ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพราะอาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้ 
ค าส่ังที่ 
(วันที่) 

วันที่มีผล 
บังคับใช้ 

รายการยาที่เพิกถอนทะเบียนต ารับ มติการประชุม 
คณะกรรมการยา 

ครั้งที่/วันที่ 

สาเหตุ/รายละเอียด 

1068/2546 
18 ธ.ค. 2546 

 

30 ธ.ค. 2546 
 

18. GRISEOFULVIN 500 MG. TABLETS  เลข
ทะเบียนท่ี 1A 1118/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชั
กรรมเรม่ีฟาร์ม จ ากดั 
19. R.M. MYCIN TABLETS   เลขทะเบียนท่ี  1A  
1252/27 ผลิตโดยบริษัทโรงงานเภสชักรรมเรม่ีฟาร์ม 
จ ากดั 
20. ORADON    เลขทะเบียนท่ี   1C 14/28     น าเข้า
โดยห้างหุ้นสว่นจ ากดัโรเยลดรักส์ 
21. INDOMETHACIN 25   เลขทะเบียนท่ี   1C 119/29   
น าเข้าโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดัโรเยลดรักส์ 
22. INDOMETHACIN 50   เลขทะเบียนท่ี   1C 120/29   
น าเข้าโดยห้างหุ้นสว่นจ ากดัโรเยลดรักส์ 
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