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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ า เดือนกันยายน 2563  

ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 Mylan Initiates Voluntary 
Nationwide Recall of Four 
Lots of Amiodarone HCl 
Injection, USP and 
Tranexamic Acid 
Injection, USP Due to 
Carton Label Mix-Up 

ยา U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Amiodarone HCl Injection และ Tranexamic 
Acid Injection ของบริษัท Mylan N.V จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบยา                    
ในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สลับกัน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ผิดผลาดได้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Product 
Name 

NDC Strength Carton Size Lot No. Expiry 

Amiodarone 

HCl Injection, 

USP 

67457-

153-09 

450 mg/9 mL 10 x 9 mL 

single-dose 

vials 

191207 

191221 

191223 

200120 

Nov. 2021 

Nov. 2021 

Nov. 2021 

Dec. 2021 

Tranexamic 

Acid Injection, 

USP 

67457-

197-10 

1000 mg/10 mL 10 x 10 mL 

single-dose 

vials 

 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และจากการประสานทีม 
SAT กองยา พบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียน 
Amiodarone HCl Injection แ ล ะ 
Tranexamic Acid Injection ที่ผลิตโดย
บริษัท Mylan N.V จ ากัด ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-

safety-alerts/mylan-
initiates-voluntary-

nationwide-recall-four-lots-
amiodarone-hcl-injection-

usp-and-tranexamic 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

2 Open Book Extracts 
Issues Voluntary 
Nationwide Recall of All 
Lots of Always Be Clean 
Hand Sanitizer and Just 
Hand Sanitizer that are 
Labeled to Contain 
Methanol 

ยา U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เจลท าความสะอาดมือ Always Be Clean Hand 
Sanitizer and Just Hand Sanitizer ของบริษัท Open Book Extracts จ ากัด ทุกรุ่น
การผลิต โดยสมัครใจ เนื่องฉลากระบุมีสารเมธานอล (methanol) ซึ่งไม่พบใน
ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
 

Name of 

Product 

NDC Size UPC Lot No. 

Always Be 

Clean hand 

sanitizer 

75091-2020-1 

75091-2020-2 

75091-2020-3 

Single snaps 

100 Count 

25 Count 

375091202016 

375091202023 

375091202030 

ES8-200514 

Just Hand 

Sanitizer 

78065-2020-1 

78065-2020-2 

Single Snaps 

100 Count 

703123998659 

703123998598 

ES9-200610 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/open-book-
extracts-issues-voluntary-
nationwide-recall-all-lots-

always-be-clean-hand-
sanitizer-and 

3 The Protein Shoppe, LLC 
Issues Voluntary 
Nationwide Recall of the 
“Red- E” Male 
Enhancement Tablet Due 
to the Presence of 
Undeclared Sildenafil 

เสริม
อาหาร /

ยา 

U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ “Red- E” Male Enhancement Tablet ของ
บริษัท The Protein Shoppe, LLC จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการปลอมปนยา 
Sildenafil ในผลิตภัณฑ์     
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
 

 
 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fda.gov/safety/recal
ls-market-withdrawals-safety-

alerts/protein-shoppe-llc-issues-
voluntary-nationwide-recall-red-
e-male-enhancement-tablet-

due-presence 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

4 Class 2 Medicines Recall: 
GL Pharma GmbH, 
Oxylan 40mg prolonged-
release tablets, EL 
(20)A/41 

ยาเสพ
ติด 

GOV.UK สหราชอาณาจักร แจ้งการเรียกคืนยา Oxylan 40mg prolonged-release 
tablets ของบริษัท GL Pharma GmbH จ ากัด เนื่องจากพบการละลายที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

 
 
 
 

Batch Number Expiry Date Pack Size First Distributed 

9F119A 31/05/2024 56 02/06/2020 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และจากการประสานกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด พบว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ 
Oxylan 40 mg prolonged-release 
tablets ที่ผลิตโดยบริษัท GL Pharma 
GmbH จ ากัด ในประเทศไทย แต่พบ  
 
 
 
 
 

 
https://www.gov.uk/drug-

device-alerts/class-2-
medicines-recall-gl-pharma-

gmbh-oxylan-40mg-
prolonged-release-tablets-

el-20-a-41 
5 PRAC recommends 

revoking marketing 
authorisation of ulipristal 
acetate for uterine 
fibroids 

ยา EMA แนะน าให้ยกเลิกทะเบียนยา ulipristal acetate 5 mg ส าหรับใช้รักษาเนื้องอก
มดลูก (Uterine Fibroids) หลังจากแจ้งระงับการใช้ชั่วคราวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม                
พ.ศ.2563 เนื่องจากการทบทวนของคณะกรรมการพิจารณาความปลอดภัยด้านยาของ
สหภาพยุโรป (PRAC) พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดภาวะตับอักแสบ (liver injury) 
รวมถึงการจ าเป็นต้องปลูกถ่ายตับ (liver transplantation) จากการใช้ยาดังกล่าว อีก
ทั้ งพบว่า MHRA สหราชอาณาจักร ได้ประกาศเรียกคืนยา ulipristal acetate 
(ESMYA 5 MG TABLETS) จากผู้ป่วย สถานพยาบาล และผู้จัดจ าหน่าย ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 - จากฐานข้อมูลทะเบียนของส านักงานฯ 
พ บ ก า รขึ้ น ท ะ เ บี ย นย า  ulipristal 
acetate (ESMYA 5  MG TABLETS) 
ของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เลข
ทะเบียน 1C 15047/61 (NC) 

- จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ของศูนย์ HPVC พบรายงานทั้งหมด 6 
ฉบับ โดยไม่พบรายงาน liver injury 
แต่พบรายงานดังต่อไปนี้ คือ SGOT 
increased 3 ฉบับ , SGPT increased 
3 ฉ บั บ , hepatic enzymes 
increased, flatulence, myalgia, 
oedema nos, แ ล ะ  headache  
เหตุการณ์ละ 1 ฉบับ (รายงาน 1 ฉบับ 
อาจมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากกว่า 
1 เหตุการณ์) 

 

 
https://www.ema.europa.eu/en

/news/prac-recommends-
revoking-marketing-

authorisation-ulipristal-acetate-
uterine-fibroids 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศูนย์ HPVC 
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด ว่าจะด าเนินการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยโดย
สมัครใจ (voluntary recall) ซ่ึงจะมี
หนั งสือแจ้ งส านักงานฯอย่ า ง เป็น
ทางการและจดหมายถึงบุคลากรทาง
การแพทย์เพื่อทราบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

6 Revision of precautions ยา หน่วยงาน PMDA ของประเทศญี่ปุ่น แจ้งข่าวการปรับปรุงค าเตือน ของยา relugolix 
หัวข้อ Important Precautions โดยเ พ่ิมข้อความ “severe abnormal uterine 
bleeding ”  

       จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบ
การขึ้ นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดั งกล่าวใน
ประเทศไทย 

https://www.pmda.go.jp/file
s/000236575.pdf 

  ยา ป รับ ป รุ ง ค า เ ตื อน  ขอ ง ย า  hydroxychloroquine sulfate หั ว ข้ อ  Clinically 
Significant Adverse Reactions โดยเพ่ิมข้อความ “Prolonged QT, ventricular 
tachycardia (including torsades de pointes)” 

   1. จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบยีนของส านกังานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 5 ทะเบยีน 

2. จากฐานขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ของศูนย์ HPVC พบรายงานทั้งหมด 
289 ฉบับ โดยไม่พบรายงาน 

prolonged QT, ventricular tachycardia 
และtorsades de pointes โดยรายงานที่
พบมากที่สดุตามล าดบัได้แก่ maculo-
papular rash, retinal disorder ,vision 
abnormal และ rash  

 
https://www.pmda.go.jp/file

s/000236576.pdf 
 
 
 

https://www.pmda.go.jp/files/000236576.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000236576.pdf
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

3. ทั้งนี้จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสาร
ก ากับยาของต่างประเทศ พข้อความค า
เตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวแล้ว 

 
 
 

7 AJR Trading LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of bio aaa 
Advance Hand Sanitizer 
480 mL Bottles, Lot 
20DF8307 

ยา/
เครื่องส า

อาง 

U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ bio aaa Advance Hand Sanitizer 480 mL 
Bottles ของบริษัท AJR Trading LLC จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากพบเมธานอล 
(methanol) ซึ่งท าให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากเมธานอลได้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Product Name UPC Carton Size Lot No. Expiry 

bio aaa Advance 

Hand Sanitizer 

7502272121085 480 mL 

plastic bottles 

20DF8307 April 2022 

 

 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พ บ ก า ร ข า ย ผ ลิ ภั ณ ฑ์ ดั ง ก ล่ า ว บ น
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/ajr-trading-llc-

issues-voluntary-
nationwide-recall-bio-aaa-

advance-hand-sanitizer-480-
ml-bottles-lot 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

8 Corgiomed LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of All Lots of 
Leafree Instant Hand 
Sanitizer Aloe Vera 
Labeled as EDIBLE 
ALCOHOL 

ยา/
เครื่องส า

อาง 

U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Leafree Instant Hand Sanitizer Aloe Vera 
ของบริษัท Corgiomed LLC จ ากัด ทุกรุ่นการผลิตโดยสมัครใจ เนื่องจากฉลากระบุว่า
เป็นแอลกอฮอล์ที่รับประทานได้ ซึ่งท าให้ผู้บริโภคอาจได้รับความเสี่ยงจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Product Name UPC Carton Size 

Leafree Instant Hand Sanitizer Aloe Vera 6970495860325 100 ml 

 69705860318 300 ml 

 6970495860301 500 ml 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พ บ ก า ร ข า ย ผ ลิ ภั ณ ฑ์ ดั ง ก ล่ า ว บ น
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/corgiomed-llc-

issues-voluntary-
nationwide-recall-all-lots-

leafree-instant-hand-
sanitizer-aloe-vera 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

9 Safety advisory - risk of 
serious skin reactions 

ยา หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย แจ้ง
ยกเลิกทะเบียนผลิตภัณฑ์ยารูปแบบครีมที่มีส่วนผสมของ bufexamac ซึ่งเป็นยาใน
กลุ่ ม  non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) เ นื่ อ ง จากพบราย ง าน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังอย่างรุนแรง 
(serious skin reactions) 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พบ กา รข ายผลิ ต ภัณฑ์ ดั ง ก ล่ า วบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 
https://www.tga.gov.au/alert/bu

fexamac 
 

10 FDA alerts health care 
professionals and 
oncology clinical 
investigators about 
efficacy and potential 
safety concerns with 
atezolizumab in 
combination with 
paclitaxel for treatment 
of breast cancer 

ยา หน่ วย ง าน  U.S.FDA ประ เทศสห รัฐอ เม ริกา  แจ้ ง เ ตื อน เกี่ ย วกั บ การใช้ ยา 
atezolizumab ร่วมกับ paclitaxel เนื่องจากยังไม่ได้รับการรับรองด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของการใช้ยาดังกล่าวในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไม่เคยได้รับ
การรักษามาก่อน หรือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (metastatic triple 
negative breast cancer (mTNBC)) ซึ่งมีความแตกต่างกับ การใช้ atezolizumab 
ร่วมกับ paclitaxel protein-bound (Abraxane) ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมในระยะแพร่กระจาย (metastatic triple negative breast cancer (mTNBC)) 
เรียบร้อยแล้ว จึงแนะน าให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคลกรทางการแพทย์ด้านมะเร็ง ไม่ควรใช้
ยา paclitaxel ทดแทนยา paclitaxel protein-bound (Abraxane) ในสูตรการรักษา
ดังกล่าว 
 

       จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจาก
ระบบตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ 
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

1.  Atezolizumab    2 ทะเบียนต ารับ 

2. Paclitaxel           14 ทะเบียนต ารับ 

3. Paclitaxel protein-bound 
(Abraxane)         1  ทะเบียนต ารับ 
 

https://www.fda.gov/drugs/
drug-safety-and-

availability/fda-alerts-
health-care-professionals-

and-oncology-clinical-
investigators-about-efficacy-

and 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

11 HSA Alert: Four Slimming 
Products Found to 
Contain Banned 
Substance or Laxative 

เสริม
อาหาร /

ยา 

The Health Sciences Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการขายทางออนไลน์ 4 รายการ เนื่องจากตรวจพบสารต้องห้ามใน
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีถูกเรียกคืน มีดังน้ี 

Product name Ingredients 

Nutriline thinsline sibutramine  

Nutriline cleansline sennoside (laxative) 

Kimiso dark chocolate sibutramine  
diphenhydramine (antihistamine) 

Wholly fitz passion lemon tea sibutramine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พบ กา รข ายผลิ ต ภัณฑ์ ดั ง ก ล่ า วบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย  

https://www.hsa.gov.sg/ann
ouncements/press-
release/hsa-alert-

fourslimmingproducts-
bannedsubstanceorlaxative 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

12 Class 4 Medicines Defect 
Information: Zopiclone 
Tablets, Ratiopharm UK 
Limited and Generics [UK] 
Limited t/a Mylan, EL 
(20)A/44 

วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อ
จิตและ
ประสาท
ประเภท 

2 

GOV.UK สหราชอาณาจักร แจ้ง เตือนความปลอดภัยยา zopiclone ของบริษัท 
Ratiopharm UK Limited จ ากัด และ Generics [UK] Limited t/a Mylan จ ากัด 
เนื่องจากพบความผิดผลาดของการไม่ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ในฉลาก
ของผลิตภัณฑ์ จึงแนะน าให้ส่งข้อความค าเตือนเพ่ิมเติมให้กับผู้ป่วยที่รับยาดังกล่าว 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

 
 

Company Name Product description 

Ratiopharm UK 

Limited 

zopiclone 3.75 mg Tablets: PL 15773/0028 

zopiclone 7.5 mg Tablets: PL 15773/0029 

Generics [UK] 

Limited t/a Mylan 

zopiclone 3.75 mg Tablets: PL 04569/0450 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 

 
https://www.gov.uk/drug-

device-alerts/class-4-
medicines-defect-

information-zopiclone-
tablets-ratiopharm-uk-

limited-and-generics-uk-
limited-t-a-mylan-el-20-a-44 

13 Medek, LLC. Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of M Hand 
Sanitizer Due to Potential 
Presence of Methanol 
(Wood Alcohol) and 
Subpotent Ethanol 
Levels 

ยา U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เจลท าความสะอาดมือ M 
Hand Sanitizer ของบริษัท Medek, LLC จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบเอทา
นอล (Ethanol) ในระดับต่ า และพบเมธานอล (methanol) ซึ่งท าให้เสี่ยงต่อการเกิด
พิษจากเมธานอลได้  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Product Name NDC Volume/Package 

M Hand 

Sanitizer 

75432-001-02 :128 oz/3,785 mL  

:High-density polyethylene (HDPE) plastic bottle  

 
 
 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 
 
 
 
 

 
https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-

safety-alerts/medek-llc-
issues-voluntary-

nationwide-recall-m-hand-
sanitizer-due-potential-

presence-methanol-wood 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

14 Medical Device Safety 
Alert: Getinge Mobile OR-
Table MEERA, YUNO and 
YUNO II 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน department of health ของฮ่องกง แจ้งเตือนความปลอดภัยเคร่ืองมือ
แพทย์ Mobile OR-Table MEERA, YUNO และ YUNO II ของบริษัท เกท์ทิงเก   (ไทย
แลนด์) จ ากัด เนื่องจากพบปัญหาด้านการเชื่อมต่อสายไฟของเคร่ืองมือ ส่งผลให้
เคร่ืองมือเกิดไฟฟ้าช็อต และอาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยและบุลคลกรที่
ใช้เคร่ืองมือดังกล่าว  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในฮ่องกง 
1) Mobile OR-Table MEERA [Affected Article Number: 143301B0] 
2) YUNO Mobile OR-Table   [Affected Article Number: 143302B0] 
3) YUNO II Mobile OR-Table [Affected Article Number: 710001B0] 

 
 

 

  
 

 - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยของบริษัท เกท์ทิงเก 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
- จากการประสานบริษัท เกท์ทิงเก   (ไทย

แลนด์) จ ากัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบการ
น าเข้าและจ าหน่ายเครื่องมือดังกล่าวใน
ประเทศไทย 
 
 
 

 

 
https://www.mdd.gov.hk/eng
lish/safety/recalls/recalls_20

200911.html 

15 Unauthorized products 
may pose serious health 
risks  

เสริม
อาหาร 

Health Canada แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 67 
รายการ เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการอวดอ้าง
สรรพคุณเกี่ยวกับการลดน้ าหนัก เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ท าให้ผิวขาว หรือรักษา
อาการทางผิวหนัง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 

 Product & Promoted Use Company 

1 2000 Ginseng Red 
Sexual enhancement 

A & J Variety 324 
Rawdon St. 
Brantford, ON 2 FX 5000  

Sexual enhancement 

3 Horny Goat Weed  
Sexual enhancement 

4 Jaguar 30000  
Sexual enhancement 

5 Mamba is Hero 
Sexual enhancement 

6 Rhino 7 Platinum 5000 
Sexual enhancement 

7 Rush Hour 72  
Sexual enhancement 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ไม่พบข้อมู ลการขึ้ น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ
ไทย  

 

 
 
 

https://healthycanadians.gc.ca/rec
all-alert-rappel-avis/hc-

sc/2020/73915a-eng.php#tab1 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

8 Spanish Fly 20,000  
Sexual enhancement 

9 Super Panther 7k  
Sexual enhancement 

10 7k  
Sexual enhancement 

Lucky's Variety & 
Coin Laundry 
81 Stanley St. 
Brantford, ON 

11 Black Mamba Premium  
Sexual enhancement 

12 Black Panther #1  
Sexual enhancement 

13 Blue Rhino 100000  
Sexual enhancement 

14 Bravo for Him  
Sexual enhancement 

15 Gold Rhino 100000  
Sexual enhancement 

16 Hard Rock 3800  
Sexual enhancement 

17 Jaguar 30000  
Sexual enhancement 

18 Master Zone 1500  
Sexual enhancement 

19 Rhino 11 10k  
Sexual enhancement 

20 Rhino 7 Platinum 5000  
Sexual enhancement 

21 Rhino King 15000  
Sexual enhancement 

22 Rush Hour 72  
Sexual enhancement 

23 Triple Green  
Sexual enhancement 

24 VIP Go Rhino Gold 69k  
Sexual enhancement 

25 Black Panther #1  
Sexual enhancement 

Petro Canada Gas 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

26 Hard Rock 3800  
Sexual enhancement 

1300 Clarence St. 
S, 
Brantford, ON 27 Rhino 7 Platinum 5000  

Sexual enhancement 

28 Dragon 69 12000  
Sexual enhancement 

Dundas West. 
Convenience 
5449 Dundas St. 
W, 
Etobicoke, ON 

29 Green Mamba  
Sexual enhancement 

30 Passion Classic  
Sexual enhancement 

31 Premium Xpluse 2000  
Sexual enhancement 

32 Rodeo Fantasy 
Sexual enhancement 

33 Titanium 4000  
Sexual enhancement 

34 White Panther  
Sexual enhancement 

35 7K  
Sexual enhancement 

Dairy Jug 
3884 Bloor St. W 
Etobicoke, ON 36 Black Mamba Premium  

Sexual enhancement 

37 Black Panther  
Sexual enhancement 

38 Black Panther #1  
Sexual enhancement 

39 Rhino 7 Platinum 5000  
Sexual enhancement 

40 Rhino 25 Platinum 25000  
Sexual enhancement 

41 XOXO Hard Rock  
Sexual enhancement 

42 XXLANT 3000  
Sexual enhancement 

43 Black Panther #1  
Sexual enhancement 

Happy Miny 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

44 Black Panther 200K  
Sexual enhancement 

3750 St. Clair 
Avenue E 
Toronto, ON 45 Premium Pro Power 3500 

Sexual enhancement 

46 Rhino Super Long Lasting 200K 
Sexual enhancement 

47 Big Rhino Diamond 100,000  
Sexual enhancement 

Hasty Market 
670 Rexdale 
Blvd., Unit 1&2, 
Toronto, ON 

48 Black Panther Extreme 25000 
Sexual enhancement 

49 Libigrow 130K Platinum  
Sexual enhancement 

50 Maximum Power Bang All Night Long 
Sexual enhancement 

51 EDD Multi-Vitamin  
Workout supplement 

Boss 
Supplements 
411 Bayfield St. 
Barrie, ON 

52 Masterbrain Kit  
Workout supplement 

53 M-Factor Goddess  
Workout supplement 

54 M-Factor Hero  
Workout supplement 

55 Prenatal Plus  
Workout supplement 

56 Vitamin//24  
Workout supplement 

57 Thermoxyn 
Weight loss 

58 All Nite Long  
Sexual enhancement 

Food Fiesta West. 
Indian Grocery 
7205 Goreway 
Drive 
Mississauga, ON 

59 Horny Goat Weed  
Sexual enhancement 

60 MYO-CARD  
Workout supplement 

Reflex 
Supplements 
(Surrey-Whalley) 61 MYO-HER 

Workout supplement 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

62 MYO-HGH  
Workout supplement 

201–13650 102 
Avenue 
Surrey, BC 63 MYO-LGD 

Workout supplement 

64 MYO-S4  
Workout supplement 

65 MYO-SR  
Workout supplement 

66 MYO-STA  
Workout supplement 

67 MYO-YK 
Workout supplement 

 

16 Medical Device Safety 
Alert: Olympus BF-
1T180 and BF-XT160 
Bronchovideoscope 

เคร่ืองมื
อแพทย์ 

หน่วยงาน department of health ฮ่องกง แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการพบความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ Evis Exera II Bronchovideoscope 
Olympus BF Type 1T180 (BF-1T180) และ Evis Exera Bronchovideoscope 
Olympus BF Type 1T160 (BF-XT160) หากผู้ใช้งานไม่มีการปฏิบตัิตามขั้นตอนการ
ล้างท าความสะอาดเคร่ืองมือตามที่ระบุไว้ในคู่มือ 
 
 

 

 
 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบข้อมูลการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ รุน่ดังกล่าวใน

ประเทศไทย   

 

 
https://www.mdd.gov.hk/english/s
afety/recalls/recalls_20200917.htm

l 

17 Unauthorized products 
may pose serious health 
risks 

ยา/
เคร่ืองส า

อาง 

Health Canada แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จ านวน   
42 รายการ เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ และการอวดอ้างสรรพคุณเกี่ยวกับ
การรักษาอาการทางผิวหนังหรือท าให้ผิวขาว รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 

 Product & Promoted Use  Company  
1 Benek's Fashion Fair Cream 

Skin lightening 
Beauty Collection Inc. 
11-2058 Ellesmere Rd. 
Scarborough, ON 2 Benek's Fashion Fair Gel Plus 

Skin lightening 
3 Benek's New Hot Movate Gel 

Skin treatment 
4 Civic Cream 

 
 

  จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 1 
รายการ ได้แก่ Dermovate cream โดย
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)      
 

 

 
https://healthycanadians.gc.ca/rec

all-alert-rappel-avis/hc-
sc/2020/73935a-eng.php 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Skin treatment 
5 Esapharma Lemonvate Cream 

Skin treatment 
6 Esapharma Movate Cream 

Skin treatment 
7 H2O Jours Natural Gel Plus 

Skin lightening 
8 Haloderm 

Skin treatment 
9 Janet Papaya Cream 

Skin lightening 
10 Mekako Lightening Cream 

Skin lightening 
11 Nadinola Extra Strength Discoloration Fade Cream 

Skin lightening 
12 Othine Skin Discoloration Fade Cream 

Skin lightening 
13 Top Gel Plus 

Skin treatment 
14 Visible Difference Cream 

Skin lightening 
15 Visible Difference Gel 

Skin lightening 
16 Beneks Hot Movate Gel Skin 

Skin treatment 
Marilyn's Beauty 
Supply 
1824 Weston Rd. 
Toronto, ON 

17 Dermovate Cream 
Skin lightening 

18 Esapharma Movate cream 
Skin lightening 

19 Janet Cream 
Skin lightening 

20 Janet Gel Plus Aloé Véra 
Skin lightening 

21 Janet Papaya Cream 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Skin lightening 
22 Nadinola Extra Strength Formula Skin 

Discolouration Fade Cream 
Skin lightening 

23 Nature Secrète with the Oil Argon cream 
Skin lightening 

24 Naturel Cream Aloe Vera 
Skin lightening 

25 Naturel Lemon Cream 
Skin lightening 

26 Naturel Papaya Cream 
Skin lightening 

27 Neoprosone-Gel Forte 
Skin lightening 

28 SURFAZ-SN Triple Action Cream 
Skin treatment 

29 White Express Fast Action Cream 
Skin lightening 

30 Beneks Fashion Fair Cream 
Skin lightening 

Caribbean Island Food 
Market, 
3432 Weston Rd. 
Toronto, ON 

31 Beneks' Fashion Fair Gel Plus 
Skin treatment 

32 Dr White Cream 
Skin lightening 

33 Funbact-A Triple Action Cream 
Skin treatment 

34 Lemonvate Cream 
Skin lightening 

35 Naturel Gel Plus 
Skin lightening 

36 Naturel Papaya Cream 
Skin lightening 

37 Nature Secrète with the Oil Argon cream 
Skin lightening 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

38 Othine Skin Bleach 
Skin lightening 

39 Pop Popular Cream 
Skin treatment 

40 Skineal Cream 
Skin treatment 

41 So Nice Cream 
Skin treatment 

42 Topifram 
Skin treatment  

18 Class 2 FMD Medicines 
Recall, Parallel 
Distributed Medicines, 
Multiple Products, EL 
(20)A/45 

ยา GOV.UK สหราชอาณาจักร แจ้งการเรียกคืนยา neupro 4 mg/24 hour transdermal 
patches (rotigotine) และ vimpat 100 mg tablets (lacosamide)           ของบริษัท 
Beachcourse Limited จ ากัด บริษัท Orifarm A/S จ ากัด บริษัท OPD Laboratories 
Limited จ ากั ด  บ ริษัท  Strathclyde Pharmaceuticals Limited จ ากั ด  บ ริษัท 
Quadrant Pharmaceuticals Limited จ า กั ด  แล ะบ ริษั ท  Lexon UK  จ า กั ด 
เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับ supply chain และไม่ทราบที่มาของผลิตภัณฑ์ในบางรุ่น
การผลิตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนมีดังนี้ 

1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของบริษัท Beachcourse Limited 

Product EU ref number Pack Size Batch 
Number 

Expiry 
Date 

Neupro 4mg/24 hour 
Transdermal Patches 

EU/1/05/331/004 or 
EU/1/05/331/005 

7 or 28 58017123 10/2021 

2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของบริษัท Orifarm A/S 

Product EU ref number Pack Size Batch 
Number 

Expiry 
Date 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or  
EU/1/05/331/005 

14 or 56 291621 09/2024 

      จ า กก า รสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบ ทะ เบี ย นขอ ง ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยา พบข้อมูล
การขึ้นทะเบียน Vimpat 100 MG (FILM-
COATED TABLETS) แ ล ะ  NEUPRO 4 
MG/ 24 H TRANSDERMAL PATCH โดย
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด 
   จากการประสานทีม SAT กองยา และ
กองด่านอาหารและยา ไม่พบการน าเข้า
และจ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ดั ง กล่ า ว ใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.gov.uk/drug-device-
alerts/class-2-fmd-medicines-

recall-parallel-distributed-
medicines-multiple-products-el-

20-a-45 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or  
EU/1/05/331/005 

14 or 56 295851 12/2024 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or  
EU/1/05/331/005 

14 or 56 296212 10/2024 

3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของบริษัท OPD Laboratories Limited 

Product EU ref number Pack Size Batch 
Number 

Expiry 
Date 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 258582 06/2023 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 259249 06/2023 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 267862 08/2023 

 
 
4.ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของบริษัท Strathclyde Pharmaceuticals Limited 
(repacked by Munro Wholesale Medical Supplies Limited) 

Product EU ref number Pack Size Batch 
Number 

Expiry 
Date 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 267525 10/2023 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 267862 08/2023 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 267863 10/2023 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 263100 08/2023 

Vimpat 100mg 
Tablets 

EU/1/08/470/004 or 
EU/1/05/331/005 

14 or 56 258582 06/2023 

Neupro 4mg/24 
hour Transdermal 
Patches 

EU/1/05/331/004 or 
EU/1/05/331/005 

7 or 28 58033101 03/2022 

 
 
5. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบของบริษัท Quadrant Pharmaceuticals Limited 
(repacked by Maxearn Limited) 

Product EU ref number Pack Size Batch 
Number 

Expiry 
Date 

Neupro 4mg/24 
hour Transdermal 
Patches 

EU/1/05/331/004 or 
EU/1/05/331/005 

7 or 28 58033101 03/2022 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

19 Medical Device Safety 
Alert: Boston Scientific 
Corporation Hurricane 
RX Biliary Balloon 
Dilatation Catheter 

เคร่ืองมื
อแพทย์ 

หน่วยงาน department of health ฮ่องกง แจ้งเตือนเคร่ืองมือแพทย์ Hurricane RX 
Biliary Balloon Dilatation Catheter ของบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด เนื่องจากพบว่าบริเวณส่วนที่เป็น RX tunnel component (black sheath) 
สามารถหลุดออกจากสาย Catheters ได้ ส่งผลต่อการท าหัตถการ และอาจเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วยได้ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในฮ่องกง 
HURRICANE Rx DILATION BALLOON 4MM 2CM  
Universal Product Number (UPN): M00545890 
Lot/Batch Number: 25704208) 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยของบริษัท 
บอสตัน    ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งได้จัดท ารายงานการด าเนินการ
แก้ ไข เ พ่ือความปลอดภัยในการใช้
เคร่ืองมือแพทย์ (FSCA) แจ้งแก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือจะด าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบต่อไป  

 

https://www.mdd.gov.hk/english/s
afety/recalls/recalls_20200918. 

html 
 
 
 
 
 
 

20 FDA Alerts of Perrigo's 
voluntary albuterol 
inhaler recall 

ยา U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ albuterol sulfate inhalation aerosol ทุกรุ่น
การผลิต ของบริษัท Perrigo Pharmaceutical จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากอาจเกิด
การอุดตันของเคร่ือง ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา หรือรับยาได้ไม่เพียงพอ 
 

 
 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.fda.gov/drugs/

drug-safety-and-
availability/fda-alerts-

perrigos-voluntary-
albuterol-inhaler-recall 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

21 Sun Pharmaceutical 
Industries, Inc. Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of RIOMET ER™ 
(Metformin Hydrochloride 
for Extended-Release 
Oral Suspension) Due to 
N-Nitrosodimethylamine 
(NDMA) Content Above 
the Acceptable Daily 
Intake (ADI) Limit 

ยา U.S.FDA แจ้ ง ก า ร เ รี ย กคื น ย า  RIOMET ER™ (metformin hydrochloride for 
extended-release oral suspension) ข อ ง บ ริ ษั ท  Sun Pharmaceutical 
Industries, Inc โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบสาร N-Nitrosodimethylamine 
(NDMA) สูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกคืน 

Product Name Lot 
Number 

NDC 
Number 

Expiration 
Date  

Number of 
Units 

RIOMET ER™ (metformin 
hydrochloride for extended- 
release oral suspension), 
500 mg per 5 mL 

AB06381 10631-
019-17 

10/2021 747 cartons 

 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ไม่พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-

alerts/sun-pharmaceutical-
industries-inc-issues-voluntary-
nationwide-recall-riomet-ertm-

metformin 

22 Benzodiazepine Drug 
Class: Drug Safety 
Communication - Boxed 
Warning Updated to 
Improve Safe Use 

วัตถุ
ออก-

ฤทธิ์ต่อ
จิต

ประสาท 

US FDA แจ้งเพ่ิมข้อความค าเตือนลงในส่วน box warning เกี่ยวกับยาในกลุ่ม 

Benzodiazepine ซึ่งใช้รักษาอาการชัก นอนไม่หลับ กลัวการเข้าสังคม และอาการตื่น
ตระหนก โดยเพ่ิมข้อความค าเตือนด้านความเสี่ยงของการใช้ยาในทางทีผ่ิด หรือใช้ยา
อย่างไม่เหมาะสม  ท าให้ผู้ป่วยเกิดอาการติดยา และเกิดภาวะถอนยาได้  

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Benzodiazepine 
ได้แก่ 
Midazolam 1 ทะเบียน 
Diazepam  10 ทะเบียน 
ทั้งนี้จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสาร
ก ากับยพบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับความ
เสี่ยงดังกล่าวแลว้ 
 
 
 

 

 
https://www.fda.gov/safety/me

dical-product-safety-
information/benzodiazepine-

drug-class-drug-safety-
communication-boxed-warning-

updated-improve-safe-use 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

23 Medical Device Safety 
Alert: Medtronic Covidien 
Palindrome RT chronic 
hemodialysis catheters 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน department of health ของฮ่องกง พบรายงานปัญหาด้านการเชื่อมต่อ
สายสวนฟอกเลือด เคร่ืองมือแพทย์ Medtronic Covidien Palindrome RT chronic 
hemodialysis catheters ของบริษัท เมดโทรนิค จ ากัด จึงย้ าเตือนเรื่องความ
ปลอดภัยและแนะน าให้ปฏิบัติตามคู่มอืในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ดังกล่าว เพ่ือป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในฮ่องกง 

1) Palindrome Precision RT Chronic Catheter Kit Symmetrical Tip, 
Reverse- Tunneled 15 Fr/ Ch (5.0 mm) x 28 cm  
[Item Code: 8888541028P] 

2) Palindrome Precision RT Chronic Catheter Kit Symmetrical Tip, 
Reverse- Tunneled 15 Fr/ Ch (5.0 mm) x 33 cm  
[Item Code: 8888541033P] 

3) Palindrome Precision RT Chronic Catheter Kit Symmetrical Tip, 
Reverse- Tunneled 15 Fr/ Ch (5.0 mm) x 44 cm  

             [Item Code: 8888541044P]  

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท                
เมดโทรนิค (ประเทศไทย)จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.mdd.gov.hk/englis
h/safety/recalls/recalls_202009

24.html 
 
 

24 Recommendations About 
the Use of Dental 
Amalgam in Certain High-
Risk Populations: FDA 
Safety Communication 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้ง เตือนความปลอดภัยของการใช้ 
อมัลกัม (amalgam) ในทางทันตกรรม ซึ่งอาจพบความเสี่ยงของการได้รับพิษสะสม
จากสารปรอทที่ถูกปลดปล่อยออกมาในรูปก๊าซจากวัสดุดังกล่าวที่ใช้ในการบูรณะฟัน 
โดยประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดพิษจากสารปรอทได้แก่ 

1) หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 
2) หญิงที่วางแผนตัง้ครรภ์ 
3) หญิงที่ดูแลทารกแรกเกิด 
4) เด็กที่อายุน้อยกว่าหกปี 
5) บุคคลที่มโีรคทางระบบประสาท 
6) บุคคลที่มีภาวะการท างานของไตบกพร่อง  
7) บุคคลที่แพ้สารปรอทหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของอมัลกัม (amalgam) 

ทางทันตกรรม 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทดังต่อนี้ 

1.    บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ ากัด 
2.    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอสเซ็ท (1992) 
3.    บริษัท สกายเด๊นท์จ ากัด 
4.    บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
5.    บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่นจ ากัด 
6.    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ 
7.    บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากัด 
8.    บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จ ากัด 
9.    บริษัท เด็นท์-เมท จ ากัด 

 
https://www.fda.gov/medical-

devices/safety-
communications/recommendat

ions-about-use-dental-
amalgam-certain-high-risk-

populations-fda-safety-
communication 
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ที ่ หัวข้อข่าว 
ผลิต 
ภัณฑ ์

สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

U.S.FDA จึงแนะน าให้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอมัลกมั (amalgam) ในทางทันตกรรมกับ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง 

 

10. บริษัท โฮมเด้นท์กรุ๊ป จ ากัด 
11. บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น 

(ประเทศไทย) จ ากัด 
12. บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด 
บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ปจ ากัด 

 
 
 
 
 
 

25 Manasmithra Vatika 
(Manasamitram Pills) 
Ayurvedic medicine: 
Safety advisory - contains 
dangerous levels of lead 
and other heavy metals 

ยา หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย ก าลังตรวจสอบรายงานปัญหาการปนเปื้อนตะกั่ว
และโลหะหนักของยาแผนโบราณ Manasmithra Vatika (Manasamitram Pills)       
จึงแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 
  

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 

https://www.tga.gov.au/alert/m
anasmithra-vatika-

manasamitram-pills-ayurvedic-
medicine 

26 Aerowipe Cleansing 
Wipes (supplied in some 
first aid kits): 
Product defect correction 
- potential mould 
contamination 

เครื่อง 
ส าอาง 

หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนความปลอดภัยของการใช้ Aerowipe 
Cleansing Wipes โดยพบเชื้อรา ซึ่งส่งผลต่อการท าความสะอาดของผลิตภัณฑ์ และ
อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งในกล่องปฐมพยาบาล
ที่จ าหน่ายโดยบริษัท Aero Healthcare AU Pty Ltd จ ากัด 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในออสเตรเลีย 
Aerowipe Cleansing Wipes : 
batch numbers 24473 (expiry 02/2025) 
batch numbers 24706 (expiry 04/2025) 
  
 
 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 

 
https://www.tga.gov.au/alert/ae

rowipe-cleansing-wipes-
supplied-some-first-aid-kits 
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สาระส าคัญของข่าว 
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27 Medical Device Safety 
Alert: Boston Scientific 
Visual-ICE MRI Mobile 
Connection Panel 
 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน department of health ของฮ่องกง แจ้งเตือนความปลอดภัยเร่ืองฐานการ
ติดตั้งไม่ถูกต้อง ของเคร่ืองมือแพทย์ Visual-ICE MRI Mobile Connection Panel 
ของบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด จึงแนะน าให้ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวแจ้งบริษัทเพ่ือท าการติดตั้งอย่างถูกต้องต่อไป 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 
Visual-ICE MRI Mobile Connection Panel (MCP)  
Material Number (UPN): FPRCH7100  
Serial Number: VM032  
GTIN: 00859019006332 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 

 
https://www.mdd.gov.hk/englis
h/safety/recalls/recalls_202009

25.html 

28 FDA warns about serious 
problems with high doses 
of the allergy medicine 
diphenhydramine 
(Benadryl) 

ยา หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนความปลอดภัยของการใช้ยา 
diphenhydramine เกินขนาด เนื่องจากพบรายงานการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าร่วมการ
ท้าเบนาดริล (Benadryl Challenge) ในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียติ๊กต๊อก (TikTok) 
การรับประทานยาดังกล่าวเกินขนาดอาจน าไปสู่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เกี่ยวกับการ
ท างานของหัวใจ เกิดอาการชัก หรือน าไปสู่การเสียชีวิตได้ จึงแนะน าให้ผู้บริโภคและ
บุคลากรทางการแพทย์พึงระวังด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ยาดังกล่าว 
 
 
 
 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยา
รับประทาน จ านวน 43 ทะเบียน เป็นยา
น้ า จ านวน 35 ทะเบียน และเป็นยาเม็ด
และแคปซูล จ านวน 8 ทะเบียน และพบ
การขึ้นทะเบียนชื่อการค้า เบนาดริล 
(Benadryl) ซ่ึ ง เป็นรูปแบบยาน้ า  โดย
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จ ากัด  
   จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
Thai Vigibase พบรายงานเหตุการณ์ไม่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ เ กี่ ย ว กั บ ย า 
diphenhydramine ทั้งหมด 127 ฉบับ 
และรายงานจากชื่ อการค้า Benadryl 
ทั้งหมด 39 ฉบับ โดยรายงานที่พบมาก
ที่ สุ ด ต า ม ล า ดั บ คื อ  urticaria, rash 
erythematous, rash, oedema 
periorbital, rash maculo-papular 

 
https://www.fda.gov/drugs/drug

-safety-and-availability/fda-
warns-about-serious-problems-
high-doses-allergy-medicine-
diphenhydramine-benadryl 
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   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงจาก
การใช้ยา diphenhydramine เกินขนาด 
โดยมีประกาศส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่อง รายการยาที่ต้อง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ                    
อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ก า ห น ด ใ ห้  
diphenhydramine ใ น รู ป แ บ บ ยาน้ า  
จ าเป็นยาต้องรายงานการขายยาตามแบบ 
ข.ย.๑๓ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาทุก 4 เดือน 

29 Recall and safety alert: 
Fibristal 5 mg 

ยา หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเรียกคืนยา Fibristal 5 mg 
(ulipristal acetate 5 mg) ของบริษัท Allergan Inc จ ากัด เนื่องจากพบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดภาวะตับอักเสบ (liver injury) 
รวมถึงการจ าเป็นต้องปลูกถ่ายตับ (liver transplantation) จากการใช้ยาดังกล่าว 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Product Name Lot or serial number 
 

Fibristal 5 mg T7B236A, T7B231B, T85328B, T85329A 

T02566A, T7B231A, T97577T 

  
 

 
 
 
 
 

  
 

    จากฐานข้อมูลทะเบียนของส านักงานฯ พบ
กา รขึ้ นทะ เบี ยนย า  ulipristal acetate 
(ESMYA 5 MG TABLETS) ของบริษัท ซิลลิค 
ฟาร์มา จ ากัด เลขทะเบียน 1C 15047/61 
(NC) 
   จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของ
ศูนย์ HPVC พบรายงานทั้งหมด 6 ฉบับ โดย
ไม่พบรายงาน liver injury แต่พบรายงาน
ดังต่อไปนี้  คือ SGOT increased 3 ฉบับ , 
SGPT increased 3 ฉบับ, hepatic enzymes 
increased, flatulence, myalgia, oedema 
nos, และ headache  เหตุการณ์ละ 1 ฉบับ 
(รายงาน 1 ฉบับ อาจมี เหตุการณ์ ไม่พึ ง
ประสงค์มากกว่า 1 เหตุการณ์) 
   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศูนย์ HPVC 
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ว่าจะด าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ดั งกล่ าว ในประเทศไทยโดยสมั ครใจ 

https://healthycanadians.gc.ca/r
ecall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2020/74051r-eng.php 
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(voluntary recall) ซ่ึ งจะมี หนั งสื อ แจ้ ง
ส านักงานฯอย่างเป็นทางการและจดหมายถึง
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อทราบด้วย 

 
 

30 Recall of specific lots of 
Suture-Based Repair 
Systems by Smith & 
Nephew due to 
manufacturing issue that 
may affect product 
sterility 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน HAS ของสิงคโปร์ แจ้งเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ที่เกี่ยวกับ Suture-Based 
Repair Systems ของบริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จ ากัด เนื่องจากพบปัญหาบรรจุภัณฑ์
ปิดไม่สนิท ส่งผลต่อการปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ และอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อในผู้ใช้งานได้ 
รายละเอียดชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในฮ่องกง 
WINFIX, ULTRA FAST-FIX, BIORAPTOR, RAPTORMITE, OSTEORAPTOR, 
TWINFIX ULTRA, HEALICOIL และ MICRORAPTOR 

 
 

      จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัท 
สมิธแอนด์เนฟฟิว จ ากัด 
   บริษัทได้ส่งรายงาน FSCA ฉบับแรก
มายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาแล้ว และก าลังด าเนินตรวจสอบเพื่อแจ้ง
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับผลกระทบใน
ประเทศไทยต่อไป  

 
https://www.mdd.gov.hk/en
glish/safety/recalls/recalls_

20200928a.html 
31 Medical Device Safety 

Alert: Diatron M2400 
Reaction Cuvette for 
Pictus Analyzers 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน department of health ของฮ่องกง แจ้ง เตือนความปลอดภัยของ
เคร่ืองมือแพทย์ M2400 Reaction Cuvette for Pictus analyzers ของบริษัท Diatron 
จ ากัด เนื่องจากพบปัญหาด้านคิวเวทท์มีรอยร่ัว ซึ่งอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์สารของ
เคร่ืองมือได้ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในฮ่องกง 
Catalogue Number: 10022998, 10022999, 10123263  
multiple batch numbers manufactured from 2017-09-01 
cuvettes from Cavity 'G'  
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดั งกล่าว ใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.mdd.gov.hk/en
glish/safety/recalls/recalls_

20200928a.html 
32 PRAC recommendations 

on signals Adopted at 
the 31 August-3 
September 2020 PRAC 
meeting 

ยา EMA เผยแพร่ข้อมูลสัญญานความเสี่ยง (signal) และค าแนะน าในการปรับปรุงเอกสาร
ก ากับยา ที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรป      
วันที่ 31 สิงหาคม- 3 กันยายน 2020 ดังต่อไปนี้ 
1. Abiraterone – Anaphylactic reaction  
Summary of product characteristics  
- หัวข้อ Undesirable effects เพ่ิมข้อความ Anaphylactic reaction  

  
 

    จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาพบวา่ในประเทศไทยมีการขึ้นทะเบียนยา  
1. abiraterone 
2. peginterferon alfa-2a  
3. pomalidomide  
4. fluoroquinolones ได้แก ่
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package leaflet  
- หัวข้อ possible side effect เพ่ิมข้อความการเกิดอาการแพ้ยารุนแรง หายใจล าบาก 
หน้าบวม ปากบวม ผื่นคัน 
2 .  Fluoroquinolones for systemic and inhalation formulations4 – 
Heart valve regurgitation, cervical artery dissection, and aortic 
aneurysm and dissection 
Summary of product characteristics  
- หัวข้อ Special warnings and precautions for use เพ่ิมข้อความค าเตือนความ
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจในผู้สูงอายุ และควรประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้
ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจผิดปกติแต่ก าเนิดหรือภาวะการท างานลิ้นหัวใจผิดปกติ
รวมถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ส าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม    
สเตียรอยด์อาจมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการหายใจหอบเหนื่อย หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ หรือเกิดอาการบวม ผู้ป่วยควรได้รับค าแนะน าให้พบแพทย์ทันที 
- หัวข้อ Undesirable effects มีรายงานการเกิดลิ้นหัวใจร่ัว การผ่าตัด หลอดเลือด
แตก และลิ้นหัวใจท างานผิดปกติในผู้ป่วยที่ได้รับยา fluoroquinolones  
package leaflet  
-หัวข้อ warning and precautions เพ่ิมข้อความค าเตือนให้แจ้งแพทย์เมื่อมีประวัติ
การวินิจฉัยเป็นโรคหัวใจ มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกหรือ
หลังกระทันหัน ที่อาจเนื่องมาจากโรคหัวใจ เมื่อท่านก าลังได้รับการรักษาด้วยยา                
สเตียรอยด์ และสังเกตอาการเมื่อเกิดอาการหายใจหอบเหนื่อย หายใจบากนอนราบ
ไม่ได้ อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ 
-หัวข้อ possible side effect เพ่ิมข้อความค าเตือนเร่ืองกรณีที่ผู้ป่วยเกิดการท างาน
ของผนังหลอดเลือดไม่ปกติ หรือเกิดการฉีกขาดของผนังหลอดเลือด (หลอดเลือดโป่ง
พอง) ซึ่งอาจแตกและถึงแก่ชีวิตได้ ภาวะลิ้นหัวใจร่ัวเคยได้รับการรายงานในผู้ป่วยที่
ได้รับยาในกลุ่ม fluoroquinolones   
3. Interferon alfa-2a; peginterferon alfa-2a – Neuromyelitis optica 
spectrum disorder 
Summary of product characteristics  

norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, 
levofloxacin, moxifloxacin, 
gemifloxacin และ sitafloxacin 
    จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ของศูนย์ HPVC พบรายงาน 
1. abiraterone 113 ฉบับ โดยไม่พบรายงาน
การเกิด Anaphylactic reaction เหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ 
drug ineffective, prostatic specific 
antigen increase, death 
2. fluoroquinolones ได้แก ่
2.1 norfloxacin 9,239 ฉบับ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท างาน
ของหัวใจที่พบคือ palpitations, angina, 
arrhythmia, cardiac arrest, cyanosis, 
palpitations, tachycardia  
2.2 ofloxacin 4,471 ฉบับ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท างาน
ของหัวใจที่พบคือ palpitations, 
arrhythmia, palpitations, tachycardia  
2.3 ciprofloxacin 15,152 ฉบับ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท างาน
ของหัวใจที่พบคือ arrhythmia, 
bradycardia, cardiac arrest, cardiac 
tamponade cyanosis 
myocardial infarction, palpitations 
aggravated, tachycardia, tachycardia 
ventricular 
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-หัวข้อ Undesirable effects เพ่ิมข้อความการเกิด Optic neuritis 
4.Pomalidomide – Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) 
Summary of product characteristics   
- หั ว ข้ อ  Special warnings and precautions for use เ พ่ิ ม ข้ อ ค ว าม กา ร เ กิ ด 
progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) 
Package leaflet  
- หัวข้อ Warnings and precautions treatment เพ่ิมค าเตือนให้ผู้ป่วยสังเกตอาการ
ตาพร่ามัว มองเห็นภาพซ้อน พูดล าบาก แขนขาอ่อนแรง เสียสมดุลการทรงตัว เกิด
อาการชาต่อเนื่อง ความรู้สึกลดลง สับสนมึนงง ควรแจ้งแพทย์ก่อนการักษาเนื่องจาก
อาการดังกล่างอาจเกิดจากภาวะ progressive multifocal leukoencephalopathy 
(PML) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4 levofloxacin 3,930 ฉบับ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท างาน
ของหัวใจที่พบคือ palpitations, 
palpitations aggravated, tachycardia, 
tachycardia ventricular 
2.5 moxifloxacin 908 ฉบับ ฉบับ 
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกบั
การท างานของหวัใจที่พบคือ arrhythmia, 
palpitations, tachycardia 
2.6 gemifloxacin ไมพ่บรายงานในฐานข้อมูล 
2.7 sitafloxacin 103 ฉบับ รายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการท างาน
ของหัวใจที่พบคือ cardiac arrhythmia 
nos, palpitations, tachycardia, 
tachycardia supraventricular 
3. peginterferon alfa-2a 198 ฉบับ โดย
ไม่พบรายงานการเกิด Optic neuritis 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด
ตามล าดับได้แก่ anaemia, fever, fatigue 
pomalidomide 3 ฉบับ โดยไม่พบ
รายงานการเกิด Progressive multifocal 
leukoencephalopathy (PML) 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด
ตามล าดับได้แก่ drug ineffective, 
pneumonia, multiple myeloma, 
tracheitis 
   จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสารก ากับยา
ของต่างประเทศ พบข้อความค าเตือน
เกี่ยวกบัเหตุการณ์ฯ ดังกล่าว ในผลิตภณัฑ์
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ยากลุ่ม fluoroquinolones และ 
peginterferon alfa-2a แล้ว 

 


