
 

รายการยาที่มีรปูพองกนั (Look Alike) 
 

 
Benzhexol : Diazepam (2) 
 

 
 

Benzhexol (2) เม็ดกลมสีขาว มอีักษร “B2”   
ขนาด Ø 0.8 cm. ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม  

 

 
 

Diazepam (2) เม็ดกลมสีขาว มีตัวอักษร “D”และ 
ตัวเลข “2” ขนาด Ø 0.8 cm ผลิต/จําหนายโดย 
องคการเภสัชกรรม 

Dimenhydrinate : Diazepam (5) 
 

 
 

Dimenhydrinate เม็ดกลมสีเหลือง มีอักษร “GPO”  
ขนาด Ø 0.8 cmผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

 

 
 

Diazepam (5) เม็ดกลมสีขาว มีตัวอักษร “D” และ 
ตัวเลข “5” ขนาด Ø 0.8 cm ผลิต/จําหนายโดย 
องคการเภสัชกรรม 

Dextromethorphan : Bisacodyl 
 

 
 

Dextromethorphan เม็ดกลมสีสม  
ขนาด Ø 0.6 cm.ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

 

 
 

Bisacodyl เม็ดกลมสีสม ขนาด Ø 0.5 cm. 
ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

 
 
 



Aspirin (300) : Chloroquin : Sodamint 
 

 
 

Aspirin (300) เม็ดกลมสีขาวเคลือบ  
ขนาด Ø1 cm.ผลิต/จําหนายโดยบริษัทโอสถ อินเตอร 

 

 
 

Chloroquin เม็ดกลมสีขาว มีเสนแบงคร่ึงเม็ดยา  
ขนาด Ø 1 cm ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

 

 
 

Sodamint (300) เม็ดกลมสีขาว ขนาด Ø 0.9 cm. 
ผลิต/จําหนายโดยบรัษัท GOLDEN CUP 
PHARMACEUTICAL 

 

Calcium carbonate : Gemfibrozil (600) 
 

 
 

Calcium carbonate (600 mg/tab) เม็ดรีสีขาว  
ขนาด 0.8x1.5 cm บรรจุในแผงบริสเตอรใส  
ผลิต/จําหนายโดยบริษัทมิลลิเมด 

 

 
 

Gemfibrozil (600 mg/tab) เม็ดรีสีขาว ขนาด 1x2 cm.  
บรรจุในแผงบริสเตอรใส ผลิต/จําหนายโดยบริษัทเบอรลิน 

 
 
 
 
 
 
 



Hydralazine : Thyroxine : 

 

 
Hydralazine  (25 mg/tab) เม็ดกลมสีขาว มีอักษร 
“central 25” ขนาด Ø 0.6 cm. บรรจใุนแผงบริสเตอรสีชา
ผลิต/จําหนายโดยบริษัท Central poly 

 

 
 

Thyroxine  (100 mcg/tab) เม็ดกลมสีขาว ตัวอักษร 
“THYROSIT SPS” ขนาด Ø 0.6 cm. บรรจุในแผงบริสเตอร
สีชา ผลิต/จําหนายโดยบริษัท SPS 

Buscopan : Colchicine 
 

 
 

Buscopan (10 mg/tab) เม็ดกลมสีขาว ขนาด Ø 0.7 cm
บรรจุในแผงบริสเตอรสีขาว ผลิต/จําหนายโดยบริษัท  
TO Chemical  

 

 
 

Colchicine (0.6 mg/tab) เม็ดกลมสีขาว  
ขนาด Ø 0.6 cmบรรจุในแผงบริสเตอรสีขาว ผลิต/จําหนาย
โดยบริษัท TO Chemical 

Haloperidol inj : Vitamin B1 inj. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Haloperidol inj. ( 5 mg/ml)  
หลอดสีชา ตัวอักษรสีนํ้าเงินเขม  
ขนาดบรรจุ 1 ml ผลิต/จําหนายโดย
บริษัท ATC 

Vitamin B1 inj. (100 mg/ml) 
หลอดสีชา ตัวอกัษรสีฟา ขนาดบรรจุ 1 ml  
ผลิต/จําหนายโดยบริษัทนิวไลฟ 



Chlorpromazine inj. : Diazepam inj : Furosemide inj. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ranitidine inj. : Diclofenac inj. 

 

 
 

 

 
 

Gentamicin inj. : Metocloplamide inj. 
 

 
 

 

 

 

Chlorpromazine inj.  (50mg/ml) 
หลอดสีชา ฉลากยาสีขาว ตัวอักษร 
ชื่อยาสีเขียว ขนาดบรรจุ 2 ml  
ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

Diazepam inj.  (5 mg/ml)  
หลอดสีชา ฉลากยาสีขาว ตัวอักษร 
ชื่อยาสีชมพ ูขนาดบรรจุ 2 ml  
ผลิต/จําหนายโดยองคการเภสัชกรรม 

Furosemide inj.  (10mg/ml) 
หลอดสีชา ฉลากยาสีขาว 
ตัวอักษรชือ่ยาสีสม 
ขนาดบรรจุ 2 ml ผลิต/จําหนาย
โดยองคการเภสัชกรรม 

Gentamicin inj.  (40mg/ml) 
หลอดใส ฉลากยาสีขาว ตัวอักษร
ชื่อยาสีฟาขนาดบรรจุ 2 ml  
ผลิต/จําหนายโดยองคการ 
เภสัชกรรม 

Metoclopramide inj.  (5mg/ml) 
หลอดใส ฉลากยาสีขาว ตัวอักษรชื่อยา
สีมวง ขนาดบรรจุ 2 ml ผลิต/จําหนาย
โดยองคการเภสัชกรรม 

ทบทวน....พฤษภาคม 2556 

Diclofenac inj. (25 mg/ml) 
หลอดใส ตัวอักษรสีดํา  
ขนาดบรรจุ 3 ml ผลิต/จําหนาย
โดยบริษัท Siam Bheasach 

Ranitidine inj.  (25 mg/ml)
หลอดใส ตัวอักษรสีนํ้าเงิน  
ขนาดบรรจุ 2 ml ผลิต/จําหนาย
โดยบริษัท Umeda 



 

รายการยาที่มีเสียงพองกัน (Sound Alike) 
 

 

1. Chlorpromazine : Chlorpheniramine : Chlordiazepoxide : 
Chloramphenical eye/ear drop 

2. Clobetasol cream : Clotrimazole cream 
3. Diclofenac : Dicloxacillin 
4. Hydralazine : Hydroxyzine : Hyoscine 
5. Metformin : Metronidazole : methimazole : Methyldopa : Metoprolol 
6. Simethicone : Simvastatin 
7. Trifluoperazine : Thioridazine 
8. Losartan : Lorazepam : Loperamide 
9. Glibenclamide : Glipizide 
10. Doxycyclin : Doxazosin 
 

 
 ทบทวน....พฤษภาคม 2556 


