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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
1 Amneal Pharmaceuticals 

LLC Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
Metformin Hydrochloride 
Extended Release Tablets, 
USP, 500 mg and 750 mg, 
Due to Detection of N-
Nitrosodimethylamine 
(NDMA) Impurity 

ยา US FDA แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา 
Metformin Hydrochloride Extended Release 
Tablets, USP, 500 mg และ 750 mg ของบริษัท 
Amneal Pharmaceuticals LLC. โดยสมัครใจ เนื่องจาก
พบสารปนเปื้อน คือ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยพบว่ามีปริมาณมากเกิน
กว่าที่ FDA ยอมรับได ้

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เบื้องต้น ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกลา่วในประเทศไทย  

 

 
https://moph.cc/Ug4TOn1JB 

2. Medtronic recalls Stealth 
Station auto-registration 
feature due to inaccuracies 
during deep brain 
stimulation (DBS) 
procedures 

เครื่องมือ
แพทย ์

US FDA แจ้งเตือนเรื่องการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ auto-registration feature of the Stealth 
Station DBS Software ใน version 3.0 เป็นต้นไป 
ของบริษัท Medtronic เนื่องจากพบความผิดพลาดของ 
software ท าให้มีการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของ
เครื่องมือในการใช้งานส าหรับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้น
สมองส่วนลึก (Deep brain simulation; DBS) ซ่ึงอาจ
ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อาจท าให้เสียชีวิตได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เบื้องต้น ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกลา่วในประเทศไทย  

 

 
https://moph.cc/Ok_P7RG76 

https://moph.cc/Ug4TOn1JB
https://moph.cc/Ok_P7RG76
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
3 Medical Device Safety Alert: 

Cook Medical Zenith Alpha 
Abdominal Endovascular 
Graft 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน department of health ของฮ่องกง แจ้ง
เตือนข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  Zenith 
Alpha Abdominal Endovascular Graft ของบริษัท 
Cook Medical เนื่องจากมีความเสียหายของ delivery 
system ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามคู่มือ และอาจเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยได้ โดยขณะนี้ บริษัท
ก าลังเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากตลาดของ
ฮ่องกง 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 
Reference Part Number: ZIMB-28-98 
Order Number (GPN): G34386 
Lot Number: 10233106 
Universal Product Number (UPN): 
00827002359680 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย จ านวน 7 ทะเบียน ของ
บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
ศูนย์ HPVC ได้ประสานกับ บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด โดยบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบการน าเข้ามายัง
ประเทศไทยของรุ่น ZIMB-28-98/Lot Number: 10233106 
ที่ฮ่องกงประกาศเรียกคืนในครั้งนี้  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัท Cook Medical ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในรุ่นการผลิตอื่นๆในประเทศต่างๆ เพิ่มเติม โดย
บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตรวจสอบพบการ
น าเข้ ามายั งประเทศไทยของรุ่ น ZIMB-24-108/ Lot 
no.10231107 ท่ีมีจ านวนเพียง 1 เคร่ือง โดยก่อนหน้าน้ีมี
แพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้กับ
ผู้ป่วย แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ
กับผู้ป่วยคนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท ารายงานการแก้ไข
เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์. (FSCA) ส่ง
ส านักงานฯ แล้ว และจะเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อย่างใกล้ชิดต่อไป 
 

https://moph.cc/pTCiDZVGP 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
4 Metformin Hydrochloride 

Extended-Release Tablets, 
USP 500 mg and 750 mg 

ยา USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา Metformin 
Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP 
ในขนาด 500 mg และ 750 mg ของบริษัท Teva 
Pharmaceuticals USA โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจ
พบ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ในระดับที่
เกินกว่าก าหนด ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน ดังนี้ 
1. Metformin Hydrochloride Extended-Release 
Tablets, USP 500 mg 
Lot number: 1329548A, 1338302M, 1348968M, 
1348969M, 1348970M, 1376339M, 1323460M, 
1330919M, 1338300A, 1341135M, 1391828M 
2. Metformin Hydrochloride Extended-Release 
Tablets, USP 750 mg 
Lot number: 1333338M, 1333339A, 1354471A 
 
 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  
 
 

https://moph.cc/9a46Mipiu 

5 Metformin Hydrochloride 
Extended-Release Tablets, 
USP 500 mg 

ยา USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา Metformin 
Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP 
ในขนาด 500 mg ของบริษัท Marksans Pharma 
Limited โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบ N-
Nitrosodimethylamine (NDMA) ในระดับที่เกินกวา่
ก าหนด ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่
เรียกคืน คือ Lot number XP9004 
 
 
 
 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

 

  https://moph.cc/FusAY5RuM 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
6 Metformin Hydrochloride 

Extended-Release Tablets 
USP 500 mg 

ยา USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา Metformin 
Hydrochloride Extended-Release Tablets, USP 
ในขนาด 500 mg (Fortamet®) ของบริษัท Lupin 
Pharmaceuticals โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบ N-
Nitrosodimethylamine (NDMA) ในระดับที่เกินกวา่
ก าหนด ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามยังไม่พบ
รายงานการเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ รายละเอยีด
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน ดังนี้ 
Lot number: G901203 
Expiration date: 12/2020 
 

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  
 
ยาที่มีการเรียกคืนในต่างประเทศและสถานการณ์ใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) 

บริษัท สถานการณ์ในไทย 
1. Actavis Pharma ไม่พบการข าเขา้มายัง

ไทย 
2. Apotex Corp. ไม่พบการข าเขา้มายัง

ไทย 
3. Lupin Pharma  ไม่พบการข าเขา้มายัง

ไทย 
4. Marksans Pharma ไม่พบการข าเขา้มายัง

ไทย 
5. Amneal 
Pharmaceuticals 

ไม่พบการข าเขา้มายัง
ไทย 

6. Glorious Dexa 
Singapore 

ไม่พบการข าเขา้มายัง
ไทย 

7. Pharmazen Medical 
Pte  

ไม่พบการข าเขา้มายัง
ไทย 

8. Teva Pharmaceuticals  ไม่พบการข าเขา้มายัง
ไทย 

 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหวา่ง
การเก็บตัวอย่างยา Metformin ทุกทะเบียนต ารับใน
ประเทศไทย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ไปยัง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป 

 
https://moph.cc/kacNLl6jO 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
7 APO-Entecavir 0.5 mg tablet ยา Health Canada แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยา APO-

Entecavir 0.5 mg tablet เนื่องจากพบความไม่บริสุทธิ์
ในผลิตภัณฑ์ (ใน lot number PY5990 และ PY5992) 
โดยมีปริมาณมากเกินกว่ามาตรฐานทีก่ าหนด  
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าเคยมกีารขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่ปัจจุบัน
ได้ยกเลิกทะเบียนแลว้ 

https://moph.cc/f69vv5eDk 

8 Remdesivir by Gilead 
Sciences: FDA Warns of 
Newly Discovered Potential 
Drug Interaction That May 
Reduce Effectiveness of 
Treatment 

ยา USFDA แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวัง
ในการใช้ยา remdesivir ร่วมกับ chloroquine 
phosphate และ/หรือ hydroxychloroquine sulfate 
เนื่องจากอาจเกิดปฏกิิริยาของยาดังกลา่ว (drug 
interaction) ส่งผลให้ลดระดับความต้านทานเช้ือไวรัส
ของยา remdesivir ได ้
 
 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  

https://sl.moph.go.th/XfSFUAlxA 
 

 
9 Herbal Blue capsules ยา สมุนไพร 

เสริมอาหาร 
TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ Herbal Blue capsules เนื่องจากตรวจพบ
การปลอมปนของยา sildenafil และ tadalafil อาจท า
ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และจาก
การสืบค้นบนเว็ปไซต์ ไม่พบการขายผลติภัณฑ์ดังกล่าว
บนเว็ปไซต์ของประเทศไทย 

https://sl.moph.go.th/VuMiaYz5J 
 

 
 

https://sl.moph.go.th/XfSFUAlxA
https://sl.moph.go.th/VuMiaYz5J
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
10 Counterfeit Cialis 20mg 

tablets 
ยา TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนผู้บริโภคและ

บุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวังยา Cialis tablets 
ปลอม โดยจากการตรวจสอบพบสาร sildenafil ที่
ปลอมปนโดยไม่ได้มีในทะเบียนต ารับของยา Cialis 
(tadalafil 20 mg)  
ผลิตภัณฑ์ยาปลอมดังกล่าว มีรูปลักษณ์ที่สังเกตได้ คือ  
1.มีข้อความ "lot number 05668" ที่ส่วนบนของแผง  
2.ด้านหลังของแผง แสดงภาษาที่ใช้ 4 ภาษา (ผลิตภัณฑ์
จริง แสดง 3 ภาษา) 
3.ด้านหลังของแผง ที่มุมล่างด้านซ้าย มีสัญลักษณ์สีขาว 
แดง และ ด า ที่เขียนว่า ‘Lilly ICOS’ 
 

 

  / จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของ อย. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Cialis ในประเทศ
ไทย ของบริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย) 
และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
 
ส านักงานคณะกรรมการอยู่ระหว่างด าเนินการเฝ้าระวัง 
ผลิตภัณฑ์ Cialis ปลอม ดังกล่าว 

 
https://sl.moph.go.th/KCxBdBzgI 

 

 
 

https://sl.moph.go.th/KCxBdBzgI
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
11 Revision of Precautions ยา หน่วยงาน PMDA ของประเทศญี่ปุ่น แจ้งขา่วการปรับปรุงค า

เตือนของยา ได้แก่ 
[1] Insulin human (genetical recombination) (vial 
preparations) 
[2] Insulin aspart (genetical recombination) (vial 
preparations) 
[3] Insulin glargine (genetical recombination) (vial 
preparations)  
[4] Insulin human (genetical recombination) (cartridge 
preparations, prefilled preparations) 
[5] Insulin aspart (genetical recombination) (cartridge 
preparations, prefilled preparations) 
[6] Insulin glargine (genetical recombination) (cartridge 
preparations, prefilled preparations) 
[7] Insulin glargine (genetical recombination) [insulin 
glargine biosimilar 1] 
[8] Insulin glargine (genetical recombination) [insulin 
glargine biosimilar 2] 
[9] Insulin glulisine (genetical recombination) (cartridge 
preparations, prefilled preparations) 
[10] Insulin degludec (genetical recombination) 
[11] Insulin degludec (genetical recombination)/insulin 
aspart (genetical recombination) 
[12] Insulin detemir (genetical recombination)  
[13] Insulin aspart (genetical recombination) (vial 
preparations) 
[14] Insulin glulisine (genetical recombination) (vial 
preparations) 
[15] Insulin lispro (genetical recombination) (vial 
preparations) 
[16] Insulin lispro (genetical recombination) [insulin 

/   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของสานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย จ านวน 61 ทะเบียน เช่น  
LANTUS [1C 78/45 (N)], HUMULIN N [1C 387/40], 
GLARITUS [1C 10/58 (BF)] เป็นต้น 
 
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase จากการใช้ยา Insulin ไม่พบอาการ cutaneous 
amyloidosis แต่พบอาการ lipodystrophy จ านวน 3 
ฉบับ  
 
 

 
https://sl.moph.go.th/sLFFvmz8

G 
 

 
 

https://sl.moph.go.th/sLFFvmz8G
https://sl.moph.go.th/sLFFvmz8G
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
lispro biosimilar 1] (vial preparations)  
[17] Insulin lispro (genetical recombination) (cartridge 
preparations, prefilled preparations) 
[18] Insulin lispro (genetical recombination) [insulin 
lispro biosimilar 1] (cartridge preparations, prefilled 
preparations) 
[19] Insulin glargine (genetical 
recombination)/lixisenatide  
 
โดยข้อความที่เพิ่มคือ  
การฉีดยาซ้ าที่บริเวณเดียวกัน อาจท าให้บริเวณดังกล่าว
เกิดอะมิลอยด์ผิวหนัง (cutaneous amyloidosis) หรือ เกิด
ภาวะไขมันสะสมหนาขึ้น (lipodystrophy) ในการฉีดยา มีข้อ
ควรระวังดังนี้ 
     1.หากจะฉีดยานี้ซ้ า ควรฉีดห่างจากบริเวณเดิม อย่างน้อย 
2-3 เซ็นติเมตร 
    2. หากมีก้อนหรือตุ่มแข็งเกิดขึ้นหลังฉีด ควรงดฉีดซ้ า 
     3. การฉีดยานี้ในขณะที่มี cutaneous amyloidosis หรือ 
lipodystrophy อาจท าให้ขัดขวางการดูุดซึมยา เป็นผลให้เกิด
ภาวะไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (poor 
glycemic control) ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ควรใช้วิธีการที่
เหมาะสมในการฉีด เช่น เปลี่ยนต าแหน่งที่ฉีด หรือ ปรับขนาด
ยา เป็นต้น  
     4.พบรายงานการเกิ ดภาวะน้ าตาลในเลื อดต่ า 
(hypoglycemia) ภายหลังจากฉีดยาในต าแหน่งที่เปลี่ยนไป 
และยาอินซูรินที่ถูกฉีดในปริมาณมากเกิน สามารถเพิ่มภาวะ 
poor glycemic control ได ้
     5.ปริมาณยาอินซูรินที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกฉีดเข้าสู่
ร่างกายได้ ดังนั้นควรมีการเตรียมอุปกรณ์หลอดฉีดยาที่ได้
มาตรฐานและได้ท าการ calibrate ปริมาณยา ไว้อย่าง
เหมาะสม 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
 Revision of Precautions 

(Continued) 
ยา การปรบัปรุงค าเตือนของยา Apalutamide โดยเพิม่ชื่อ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก ่Severe skin disorders: 
เช่น toxic epidermal necrolysis (TEN), erythema 
multiforme เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /  จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ในประเทศไทย 

https://sl.moph.go.th/39emNE08
T 
 

 
 

 Revision of Precautions 
(Continued) 

ยา การปรบัปรุงค าเตือนของยา Fulvestrant [Faslodex 
Intramuscular Injection 250 mg (AstraZeneca 
K.K.)] 
โดยเพิม่ชื่อเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก ่Injection site 
necrosis, ulcer 

/   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของสานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย ได้แก่  
1.FASLODEX [1C 1/52 (N)] ของบริษัท แอสตร้าเซน
เนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.FULVESTRANT SANDOZ [1C 11/63 (NG)] ของ
บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) 
3.ERANFU 250 MG/5ML (50 MG/ML) [1C 35/63 
(NG)] ของบริษัท ด็อกเตอร์ เรดดี้ส์ แลบบอราทอรี่ส์ 
(ประเทศไทย) 
 
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase ไม่พบอาการ Injection site necrosis, ulcer 
จากการใช้ยา fulvestrant 
 
 
 
 

https://sl.moph.go.th/39emNE08
T 

 

 

https://sl.moph.go.th/39emNE08T
https://sl.moph.go.th/39emNE08T
https://sl.moph.go.th/39emNE08T
https://sl.moph.go.th/39emNE08T
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
12. GSK Consumer Healthcare 

Issues Voluntary Nationwide 
Recall of Children's 
Robitussin® Honey Cough 
and Chest Congestion DM 
and Children's Dimetapp® 
Cold and Cough Due to 
Dosing Cups Missing Some 
Graduation Markings 

ยา USFDA แจ้งข่าวบริษัท GSK Consumer Healthcare 
เรียกคืนยาโดยสมัครใจ ได้แก่Children's Robitussin® 
Honey Cough and Chest Congestion DM และ 
Children's Dimetapp® Cold and Cough เนื่องจาก
พบความผิดปกติของถ้วยยาระหว่างการตรวจสอบเอกสาร
บรรจุภัณฑ์ อาจน าไปสู่การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจ 
ซ่ึงทางบริษัท  GSK พบว่าถ้วยยา Children's 
Robitussin® Honey Cough and Chest Congestion 
DM ไม่มีขีดบอกปริมาตร 5 ml. และ 10 ml.  ในขณะที่ 
Children's Dimetapp® Cold and Cough  ไม่มีขีด
บอกปริมาตร 10 ml. ซ่ึงถ้วยยาของทั้งสองผลิตภัณฑ์พบ
เพียงขีดบอกปริมาตร 20 ml เท่านั้น 
 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนมี 3 lots ดังนี ้
 

ผลิตภัณฑ ์ Lots number 
Children's Robitussin® 
Honey Cough and Chest 
Congestion DM (4oz) 
NDC 0031-8760-12 

Lots: 02177  
    (Exp.Jan. 2022) 
       02178  
    (Exp.Jan. 2022) 

Children's Dimetapp® 
Cold and Cough (8oz) 
NDC 0031-2234-19 

Lot: CL8292  
   (Exp.Sep. 2021) 

 
โดยทั้ง 3 lots ถูกจ าหน่ายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
ระหว่างวันที ่5 ก.พ. 2020 ถึงวันที่ 3 มิ.ย. 2020 
 
 
 
 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ยาทั้งสองในประเทศไทย และจากการตรวจสอบเบื้องต้น 
ยังไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ยาทั้งสองบนอินเตอร์เน็ตของ
ประเทศไทย 
 

 
 
 

 

https://moph.cc/yaXY9gywp 
 

 
https://moph.cc/G-8zFR1jJ 

https://moph.cc/yaXY9gywp
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
13 FDA advises consumers not 

to use hand sanitizer 
products manufactured by 
Eskbiochem 

เครื่องส าอาง US FDA แจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่มือ (hand sanitizer) ที่ผลิตโดยบริษัท 
Eskbiochem SA de CV ประเทศเม็กซิโก เนื่องจากพบ
การปลอมปน methanol ซ่ึงสามารถดูดซึมผ่านผิวหนัง
และเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่
เรียกคืน มีดังนี้ 
 

 Product NDC 
1 All-Clean Hand Sanitizer 74589-002-01 
2 Esk Biochem Hand 

Sanitizer 
74589-007-01 

3 CleanCare NoGerm 
Advanced Hand 
Sanitizer 75% Alcohol 

74589-008-04 

4 Lavar 70 Gel Hand 
Sanitizer 

74589-006-01 

5 The Good Gel 
Antibacterial Gel Hand 
Sanitizer 

74589-010-10 

6 CleanCare NoGerm 
Advanced Hand 
Sanitizer 80% Alcohol 

74589-005-03 
 

7 CleanCare NoGerm 
Advanced Hand 
Sanitizer 75% Alcohol 

74589-009-01 

8 CleanCare NoGerm 
Advanced Hand 
Sanitizer 80% Alcohol 

74589-003-01 

9 Saniderm Advanced 
Hand Sanitizer 

74589-001-01 

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบ
การขายบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 
https://moph.cc/SWny-u00W 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
14. HSA Alert: 'Clinic K' and 'RO 

Slim Booster' Found to 
Contain Banned Substance, 
'Rozell Detox' Detected 
with Potent Laxative 

เสริมอาหาร HSA ประเทศสิงคโปร์แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ซ้ือหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จ านวน 3 รายการ ได้แก ่
‘Clinic K’, ‘RO Slim Booster’และ ‘Rozell Detox’ 
เนื่องจาก พบสาร sibutramine และ sennoside ซ่ึง
อาจท าให้ผูบ้ริโภคได้รับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

PRODUCT NAME Potent medicinal 
ingredients 

‘Clinic K’ Sibutramine 
‘RO Slim Booster’ Sibutramine 
‘Rozell Detox’ Sennoside 

 

 

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และจาก
การตรวจสอบเบือ้งต้น ไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
บนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 
 
 
 

 

 
https://moph.cc/ieFHQLLWH 

https://moph.cc/ieFHQLLWH


 

13 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
15 MabCampath 

(alemtuzumab) - Risk of 
Haemophagocytic 
Lymphohistiocytosis, Stroke 
(including ischaemic and 
haemorrhagic stroke), and 
Glomerulonephritis 

ยา Health Canada แจ้งปรับปรุงเอกสารก ากับยาของยา 
MabCampath® (alemtuzumab) 30 mg/ml 
(1mL/vial) หลังจากพบว่าผู้ปว่ยที่ใชย้าดังกล่าวที่เป็น
ภาวะ B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-
CLL) ร่วมด้วยนั้น เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 
ได้แก่ haemophagocytic lymphohistiocytosis 
(HLH), stroke และ glomerulonephritis ซ่ึงอาจ
น าไปสู่การเสียชีวิตได้  
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน
ของยา alemtuzumab ดังนี้ 
     1.MabCampath® เลขทะเบียน 1C50/50(NC) 
1C18/52(NB) 1C22/52(NB) 1C50/50(NB) โดยปัจจุบัน
ยกเลิกทะเบยีนแล้วทั้งหมด 
     2. LEMTRADA® (12 MG/1.2 ML) เลขทะเบียน 1C 
3/60 (NBC)  
 
จากฐานขอ้มูล Thai Vigibase ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา alemtuzumab 

 

 
https://moph.cc/4BSdgxOcb 

16 Hoffman-La Roche 
Herceptin Product Recall 
(2020-06-27) 

ยา Health Canada แจ้งข่าวบริษัท Hoffmann-La 
Roche Limited, Canada เรียกคืนยาฉีดเคมีบ าบัด 
Herceptin เนื่องจากมีเศษแก้วปลอมปน 
 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน ดังนี้ 
 

ช่ือผลิตภัณฑ์ Perjeta-Herceptin 
Kit Powder for 
solution (Combo 
pack) 

Herceptin 440 
mg/vial powder 
for solution 

DIN 02405024 02240692 
รูปแบบยา Kit, Powder For 

Solution, Solution 
Powder for 
solution 

ความแรง Pertuzumab 420 
mg/14 mL 
Trastuzumab 440 
mg/vial 

Trastuzumab 440 
mg/vial 

Lot or serial 
number 

H0379B19 N3928B01 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย คือHerceptin 440 
mg/vial เลขทะเบียน 1C 4/59 (NB) โดยบริษัท โรช ไทย
แลนด์ จ ากัด 

 
จากการประสานขอ้มูลเบื้องต้นกับ บริษทั โรช ไทย

แลนด์ จ ากัด บริษัทได้ตรวจสอบแล้วไมพ่บการน าเขา้
มายังประเทศไทยของผลิตภัณฑ์  Herceptin 440 
mg/vial ใน lot number ดังกล่าว 

 
https://moph.cc/jz261Ixcv 

 

 

https://moph.cc/jz261Ixcv
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HSA Alert: 'Serifa Beauty 
Solidmolid' and 'LKS Coffee' 
Sold Online Found to 
Contain Banned Substance, 
Causing Adverse Effects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HSA ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ซ้ือหรือ
บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 รายการ ได้แก่ ‘SERIFA 
BEAUTY SOLIDMOLID’ และ ‘LKS Coffee’ ที่มีการ
ขายหรือโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยมีการอวดอ้าง
สรรพคุณว่าเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก เนื่องจากตรวจพบ
การปลอมปนของสาร sibutramine ซ่ึงเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
 
‘SERIFA BEAUTY SOLIDMOLID’ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
     จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบการขายผลิตภัณฑ์ 
‘LKS Coffee’ บนอินเตอร์เน็ตของไทยของ LAZADA 
Thailand แต่เป็นการส่ังซ้ือและส่งมาจากประเทศจีน 
 
 
‘LKS Coffee’ 

 

 
 
 

 

 
https://moph.cc/42sH9u9s3 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
18 Counterfeit Alprazolam 2mg 

and Kalma 2 tablets 
ยา    TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข่าวพบยาปลอม 

Alprazolam 2 มก. และยาเม็ด Kalma 2 โดยพบการ
ป ล อ ม ป น ข อ ง ส า ร ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  etizolam, 
cyproheptadine, promethazine, 
flubromazepam, amantadine และ MMTMP ซ่ึง
อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
 
ยาปลอม Alprazolam 2 mg.: 
-หมายเลขบาร์โค้ดและด้านหน้าของหมายเลข 'NDC' ไม่
ตรงกัน  
-ไม่มีรหัส QR และ Lot / Expiry / หมายเลขซีเรียล 

 

 
 

  
 

      จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  
     จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ 
‘Alprazolam 2 mg ’ และ  ‘Kalma 2’ บนอินเตอร์เน็ต
ของประเทศไทย 

 
ยาปลอม Kalma: 
-ไม่มีโลโก้ผู้ผลิต (Mylan) 

 

 
 

 
https://moph.cc/HWRG60kXw 

 

https://moph.cc/HWRG60kXw
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cyproterone acetate: new 
advice to minimise risk of 
meningioma 
 
 
 
 
 
 

ยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

MHRA ประเทศอังกฤษแจ้งข่าวความปลอดภัยของยา 
cyproterone เนื่องจากพบความเสี่ยงของการเกิดเนื้อ
งอกของเยื่อหุ้มสมอง (Meningioma) เพิ่มขึ้นจากการใช้
ยา cyproterone acetate ตามปริมาณสะสมของยาที่
เพิ่มขึ้น ในขนาดยา 25 มก. ต่อวันขึ้นไป ทั้งนี้การใช้ 
cyproterone ถือเป็นข้อห้ามใช้ในทุกข้อบ่งใช้ ในผู้ป่วย
ที่มีประวัติเคยเป็นหรือก าลังเป็น meningioma และ
ควรพิจารณาให้ใช้ได้ส าหรับรักษาผู้ป่วยชายที่มีภาวะ 
severe hypersexuality หรือ paraphilias เท่านั้น 
เมื่อการรักษาแบบอื่นไม่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย ทั้งหมด 28 รายการ 
     จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) ไม่พบ
ร า ย ง า น ก า ร เ กิ ด  meningioma จ า ก ก า ร ใ ช้ ย า 
cyproterone acetate 
     จากการสุ่มตรวจเบื้องต้นในเอกสารก ากับยาของ
ต่างประเทศ พบค าเตือนเกี่ยวกับ meningioma แล้ว  

https://moph.cc/W-NRnyR2k 

 

 

 

 

 


