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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือนธันวาคม 2563  
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 Hong Thai Foods Corp 
Issues Allergy Alert on 
Undeclared Milk 
Allergens in Golden Boy 
Custard Muffin Original 

อาหาร US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร  Custard 
Muffin Original (ชื่อการค้า Golden Boy) ของบริษัท 
Hong Thai Foods Corp. of Brooklyn, NY เนื่องจาก
ตรวจพบว่าอาจมี Undeclared milk (มีนมเปน็ส่วนผสม
โดยไม่มีการระบุส่วนประกอบดังกล่าวบนฉลาก) และอาจ
ปนเปื้อน Uranine- Acid Yellow 73 ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ในผูท้ี่แพ้นม 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Brand Name: Golden Boy 
Product Description: Custard Muffin Original 
Company Name: Hong Thai Foods Corp. 
Size: 7.76 ounce packages 
Best Before date: 29/01/2022 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทย  

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

alerts/hong-thai-foods-corp-
issues-allergy-alert-undeclared-

milk-allergens-golden-boy-
custard-muffin  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/hong-thai-foods-corp-issues-allergy-alert-undeclared-milk-allergens-golden-boy-custard-muffin
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

2 WishGarden Herbs Issues 
Voluntary National 
Recall of 46 Units of 
Happy Ducts Compress 
Due to Bacterial 
Contamination 

ยา US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Happy Ducts 
Compress (ชื่อการค้า WishGarden Herbal 
Remedies) แบบสมัครใจของบริษัท WishGarden 
Herbs เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์อาจมีปนเปื้อนเชื้อครอโนแบค
เตอร์ (Cronobacter sakazakii.) ในรุ่นการผลิต (lot.) 
53664 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้
ในทารกที่ดูนมจากเต้าของมารดาที่ทายาดังกล่าว 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Brand Name: WishGarden Herbal Remedies 
Product Description: Happy Ducts Compress 
Company Name: WishGarden Herbs 

  Reason : may be contaminated with     
Cronobacter sakazakii. 

Size     :  3 oz 
lot no. :  53664  
Exp.     : 08/2022 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทย  

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

calls-market-withdrawals-
safety-alerts/wishgarden-
herbs-issues-voluntary-
national-recall-46-units-

happy-ducts-compress-due-
bacterial   

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-national-recall-46-units-happy-ducts-compress-due-bacterial
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

3 Baxter Healthcare 
Recalls Baxter SIGMA 
Spectrum Infusion 
Pumps with Master Drug 
Library (Versions 6 and 
8) and Spectrum IQ 
Infusion Systems with 
Dose IQ Safety Software 
Due to Unplanned 
Shutdown Issues  
 
 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ คือ Baxter SIGMA Spectrum 
Infusion Pump with Master Drug Library (Version 
6 และ Version 8) และ Spectrum IQ Infusion 
System with Dose IQ Safety Software ของบริษัท 
WishGarden Herbs เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์อาจเกิดปัญหา
เคร่ืองดับ (Unplanned Shutdown) 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
1. Baxter SIGMA Spectrum Infusion Pump with 

Master Drug Library (Version 6) 
   (Product Code: 35700ABB and 35700BAX) 
2. Baxter SIGMA Spectrum Infusion Pump with   

Master Drug Library (Version 8) 
   (Product Code: 35700BAX2) 
3. Spectrum IQ Infusion System with Dose IQ 

Safety Software 
   (Product Code: 357009) 
Manufacturing Dates: 
- Product code - 35700BAX and 35700ABB     
  (Version 6) : 01/01/2005 - 05/13/2020 
- Product code - 35700BAX2 (Version 8)  
  :  07/01/2014-Present 
- Product code - 3570009- (Version 9) 
  : 04/12/2018-Present 
Distribution Dates: July 1, 2008 to July 14, 2020 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทย 

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

devices/medical-device-
recalls/baxter-healthcare-

recalls-baxter-sigma-
spectrum-infusion-pumps-

master-drug-library-versions-
6-and-8  

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/baxter-healthcare-recalls-baxter-sigma-spectrum-infusion-pumps-master-drug-library-versions-6-and-8
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

4 Revision of Precautions 
(No.318) 

ยา  หน่วยงาน PMDA ของประเทศญี่ปุ่นแจ้งข่าวการ
ปรับปรุงข้อความค าเตือนของยา Glatiramer acetate
หัวข้อ Adverse Reactions โดยเพ่ิมข้อความ 
“Hepatic impairment” 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ใน
ประเทศไทย จ านวน 4 ทะเบียน 
 
ทั้ งนี้จากการสุ่ ม เบื้องต้นในเอกสารก า กับยาของ
ต่างประเทศ พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ 
ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 
 

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

sh/safety/info-
services/drugs/medical-

safety-information/0018.html  

5 MPM Medical LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Regenecare HA 
Hydrogel Due to 
Burkholderia cepecia 
Contamination 

ยา US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนของผลิตภัณฑ์ยา 
Regenecare HA Topical Anesthetic Hydrogel  
(ชื่อการค้า MPM Medical) ของบริษัท MPM Medical, 
LLC แบบสมัครใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรีย Burkholderia cepecia. ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงตดิเชื้อที่ผิวหนัง และอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
จนถึงแก่ชีวิตได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกนัต่ า  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Brand Name: MPM Medical 
Product Description: Regenecare HA Topical 
Anesthetic Hydrogel (Size: 3 oz) 
Active ingredient:  2% lidocaine 
Company Name: MPM Medical, LLC 
Reason: Burkholderia cepecia contamination 
lot no. : 41262  
Exp.    :  2021-01 

 
 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทย  

 

 
 

https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-
alerts/mpm-medical-llc-issues-
voluntary-nationwide-recall-
regenecare-ha-hydrogel-due-

burkholderia-cepecia  

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0018.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0018.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0018.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/medical-safety-information/0018.html
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mpm-medical-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-regenecare-ha-hydrogel-due-burkholderia-cepecia


5 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

6 WishGarden Herbs Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Cord Care and 
Goldenseal Powder Due 
to Bacterial 
Contamination 

ยา/สมุนไพร US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนแบบสมคัรใจของ
ผลิตภัณฑ์ยา Cord Care and Goldenseal Powder  
(ชื่อการค้า WishGarden Herbal Remedies)  
ของบริษัท WishGarden Herbs เนื่องจากผลิตภัณฑ์
อาจมีปนเปื้อนเชื้อครอโนแบคเตอร์ (Cronobacter 
sakazakii.) จ านวนรวม 14 รุ่นการผลิต ซึ่งอาจก่อให้ 
เกิดความเสี่ยงร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้หากใช้ยาในผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันต่ าและในเด็กทารก 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Brand Name: WishGarden Herbal Remedies 
Product Description: Cord Care and Goldenseal 

Powder  
Company Name: WishGarden Herbs 
Reason :  Product may be contaminated with     

Cronobacter sakazakii. 
Lot no. : P227-P235 of Cord Care Powder 

: P116-P120 of Goldenseal Powder 
Expiration dates : between 7/26/18 and 9/1/20 
 

 
(Goldenseal Powder is marketed as a drying powder 

applied externally to skin) 
 

 
(Cord Care Powder is marketed to dry umbilical cords) 

 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ในประเทศไทย 
 
 

 
 

https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-
alerts/wishgarden-herbs-issues-
voluntary-nationwide-recall-
cord-care-and-goldenseal-

powder-due-bacterial  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/wishgarden-herbs-issues-voluntary-nationwide-recall-cord-care-and-goldenseal-powder-due-bacterial
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

7 Field Safety Notice - 
Urgent Medical Device 
Recall AXIOS Stent and 
Electrocautery - 
Enhanced Delivery 
System, and Hot AXIOS 
Stent and Electrocautery 
- Enhanced Delivery 
System  

ยา GOV.UK ของสหราชอาณาจักร แจ้งการเรียกคืน
เคร่ืองมือแพทย์ Hot AXIOS™ Stent and 
Electrocautery – Enhanced Delivery System 
และ AXIOSTM Stent and Electrocautery - 
Enhanced Delivery  System ของบริษัท Boston 
Scientific International S.A. แบบสมัครใจ เนื่องจาก 
ทางบริษัทตรวจพบความผิดปกติบริเวณข้อต่อส่วนปลาย 
(rotating luer fitting at the distal end of the 
delivery system) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ 
device preparation, stent delivery, or delivery 
system removal ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
1. AXIOSTM Stent and Electrocautery - 

Enhanced Delivery System 
Lot/Batch  Expiration 

Date Range 
26134666 10/6/2022 

26152465, 26152466, 26152467 10/8/2022 

26167271, 26152176, 26167274 10/8/2021 – 
10/12/2021  

2. Hot AXIOS™ Stent and Electrocautery – 
Enhanced Delivery System 
Lot/Batch Expiration 

Date Range 
26130517 10/5/2022 
26156059, 26167275, 26167276, 
26156742, 26156740 

10/9/2022 – 
10/12/2022 

26167277, 26171099, 26152171, 
26171383, 26171380, 26152172 

10/8/2021 – 
10/12/2021 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ  

1.1 ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์  AXIOSTM 
Stent and Electrocautery - Enhanced Delivery 
System  ในประเทศไทย  
 

1 .2  พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Hot AXIOS™ 
Stent and Electrocautery – Enhanced Delivery 
System ในประเทศไทย  
       ทั้งนี้ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
ได้แจ้งข้อมูลรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ (FSCA) ต่อส านักงานฯ 
และแจ้งข้อมูลว่าไม่มีการน าเข้า Lot/Batch ที่พบความ
ผิดปกติดังกล่าว 
 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/BXJWvy5
nu6hGpjKt/d  

https://mhra-gov.filecamp.com/s/BXJWvy5nu6hGpjKt/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/BXJWvy5nu6hGpjKt/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/BXJWvy5nu6hGpjKt/d
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8 Revision of Precautions 
 

ยา  หน่วยงาน PMDA ของประเทศญี่ปุ่นแจ้งข่าวการ
ปรับปรุงข้อความค าเตือนของยาเพ่ิมเติม ดังนี ้
 

2.1 ยา Venetoclax 
         ใ น หั ว ข้ อ  contraindications แ ล ะ  หั ว ข้ อ 
interactions โดย เ พ่ิมข้อ ห้าม ใช้ ร่ วมกับยา 
posaconazole (ซึ่งเป็น potent CYP3A inhibitor) 
ในช่วง dose escalation phase เนื่องจากจะเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิด tumor lysis syndrome 
 

2.2  ยา Posaconazole 
 ใ น หั ว ข้ อ  contraindications แ ล ะ  หั ว ข้ อ 

interactions โดยเพ่ิมข้อห้ามใช้ร่วมกับยา venetoclax 
ในช่วง dose escalation phase เนื่องจากจะเพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกิด tumor lysis syndrome 

 
2.3 ยา Eculizumab (genetical recombination) 

ในหัวข้อ adverse reactions หัวข้อย่อย 
Clinically Significant Adverse Reactions โดยเพ่ิม
อาการข้างเคียง คือ “Serious infection”  ซึ่ง อาจเป็น
ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ที่ ร้ า ย แ ร ง จ า ก  เ ชื้ อ ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  
disseminated gonococcal infection, 
pneumococcal infection, and Haemophilus 
influenzae infection  

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ  
 
2.1 ไมพ่บการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  
     ทั้งนี้จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสารก ากับยาของ
ต่างประเทศ พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ 
ดังกล่าวแล้ว 
 
 
 
2.2 พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
คงอยูจ่ านวน 2 ทะเบียน 
     ทั้งนี้จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสารก ากับยาของ
ต่างประเทศ พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ 
ดังกล่าวแล้ว 
 
 
2.3 ไมพ่บการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย  
     ทั้งนี้จากการสุ่มเบื้องต้นในเอกสารก ากับยาของ
ต่างประเทศ พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ฯ 
ดังกล่าวแล้ว 
 

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

000237945.pdf  

 

https://www.pmda.go.jp/files/
000237946.pdf  

 

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

000237947.pdf   

https://www.pmda.go.jp/files/000237945.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237945.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237946.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237946.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237947.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000237947.pdf
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9 Antidepressant 
utilisation and risk of 
suicide in young people 

ยา TGA เผยแพร่ผลการตรวจสอบวรรณกรรมของ Whitely 
แล ะ คณ ะ ใน เ ดื อน ก รก ฎ าค ม  2 0 2 0  เ กี่ ย ว กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสั่งใช้ยา antidepressant ที่
เพ่ิมขึ้นกับอัตราการฆ่าตัวตายในคนหนุ่มสาว 
อย่างไรก็ตาม TGA พบว่าข้อมูลการศึกษาของ Whitely 
และคณะมี ข้ อจ า กั ด เ นื่ อ ง จา ก ไม่ มี ก า รค วบ คุ ม 
confounding และสรุปผลจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ และ 
TGA สรุปว่าข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร สั่ ง ใ ช้ ย า 
antidepressant และการเพ่ิมขึ้นของอัตราการฆ่าตัว
ตายในวัยหนุ่มสาว 
 
ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่ 
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/antid
epressant-utilisation-and-risk-suicide-young-
people.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา antidepressant (ATC code: 
N06A) ไม่พบรายงานเกี่ยวกับ suicide attempt ใน
ฐานข้อมูล Thai Vigibase 

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

antidepressant-utilisation-
and-risk-suicide-young-people 

 

https://www.tga.gov.au/sites/default/files/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people.pdf
https://www.tga.gov.au/sites/default/files/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people.pdf
https://www.tga.gov.au/alert/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people
https://www.tga.gov.au/alert/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people
https://www.tga.gov.au/alert/antidepressant-utilisation-and-risk-suicide-young-people
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10 Risk of drug-induced 
liver injury associated 
with the use of 
pirfenidone 

ยา HSA สิงคโปร์เน้นย้ าบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของ drug-induced liver injury (DILI) จาก
การใช้ยา pirfenidone ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่พบได้น้อย (rare; ≥1/10,000 ถึง <1/1,000) แต่มี
ความรุนแรง 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่ายา pirfenidone สัมพันธ์กับการ
เพ่ิมขึ้นของระดับเอนไซม์ตับ ที่มักไม่พบการเพ่ิมขึ้นของ
ระดับ bilirubin ร่วมด้วย รายงานส่วนใหญ่เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับตับภายในไม่กี่เดือนหลัง
ได้รับยา ซึ่งอาจเกิดจาก idiosyncratic reactions 
ส าหรับในสิงคโปร์ ยังไม่พบรายงานการเกิด DILI จาก
การใช้ยาดังกล่าว แต่ได้มีการระบุข้อความค าเตือนนี้ไว้
ในเอกสารก ากับยาเรียบร้อยแล้ว 
 
Pirfenidone เป็น anti-fibrotic และ anti-inflammatory 
agent มีข้อบ่งใช้ในการรักษา idiopathic pulmonary 
fibrosis (IPF)  
 
HSA แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจการท างาน
ของตับก่อนเร่ิมใช้ยา pirfenidone และอย่างสม่ าเสมอ
ทุกเดือนใน 6 เดือนแรกของการรักษา และหลังจากนั้น
ให้ติดตามทุก 3 เดือน โดยให้ตรวจ liver function 
test ทันทีหากผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงที่บ่งชี้ถึง
การบาดเจ็บของตับ และปรับขนาดยาหรือหยุดใช้ยา
ตามระดับเอนไซม์ตับที่ตรวจพบ 
 
 
 
 

 
 

  
 

1. จากการตรวจสอบในระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาพบ
การขึ้นทะเบียนต ารับยา pirfenidone จ านวน 2 ต ารับใน
ประเทศไทยโดยบริษัท โรช ไทยแลนด์ จ ากัด 
2. จากการสืบค้นในฐานข้อมูล Thai Vigibase ไม่พบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา pirfenidone 

 
https://www.hsa.gov.sg/anno
uncements/safety-alert/risk-
of-drug-induced-liver-injury-
associated-with-the-use-of-

pirfenidone 
 

https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/risk-of-drug-induced-liver-injury-associated-with-the-use-of-pirfenidone
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/risk-of-drug-induced-liver-injury-associated-with-the-use-of-pirfenidone
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/risk-of-drug-induced-liver-injury-associated-with-the-use-of-pirfenidone
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/risk-of-drug-induced-liver-injury-associated-with-the-use-of-pirfenidone
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/risk-of-drug-induced-liver-injury-associated-with-the-use-of-pirfenidone
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11 Advisory on restriction 
on the use of 
montelukast and 
neuropsychiatric effects 

ยา HSA แจ้งผลการประเมิน benefit-risk assessment 
ของย า  montelukast ซึ่ ง ไ ด้ ข้ อส รุป ว่ า ย า 
montelukast ยังคงมีประโยชน์จากข้อบ่งใช้ที่ได้ รับ
อนุมั ติ  แต่ ใ ห้มี ม าตรการ เ พ่ือลดความ เสี่ ย งจาก 
neuropsychiatric events เพ่ิมเติม ได้แก่ การจ ากัดให้
ใช้ยา montelukast ในการรักษา allergic rhinitis  ใน

ผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่เพียงพอต่อ 
alternative therapies และเพ่ิมค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิด neuropsychiatric risks ในเอกสารก ากับยา และ
แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์พิจารณาถึงประโยชน์
และความเสี่ยงในการเกิด neuropsychiatric effects 
ก่อนสั่งใช้ยา 
 
Montelukast เป็น selective leukotriene receptor 
antagonist (LTRA) ถูกขึ้นทะเบียนในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1998 ส าหรับการป้องกันและรักษา asthma และ
บรรเทาอาการของ allergic rhinitis โดย 
neuropsychiatric event เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่ทราบและพบได้น้อย ( rare) และได้ถูกระบุไว้บน
เอกสารก ากับยาอยู่แล้ว ซึ่ง HSA ได้รับรายงานการเกิด 
neuropsychiatric events ที่สัมพันธ์กับการใช้ 
montelukast เป็นจ านวนไม่มาก ซึ่งเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่ได้รับรายงาน ได้แก่ aggressive behaviour, 
agitation, depression, tremor, hallucinations, 
hyperactivity, และ sleep disturbances  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

1. จากการตรวจสอบในระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาพบ
การขึ้นทะเบียนต ารับยา montelukast จ านวน 13 ต ารับ
ในประเทศไทย 
2. จากการสืบค้นในฐานข้อมูล Thai Vigibase ไม่พบ
รายงานการเกิด Neuropsychiatric symptoms จากการ
ใช้ยา montelukast แต่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในระบบอวัยวะ Psychiatric disorders จ านวน 11 
รายงาน  ได้ แก่  Insomnia,  Depression,  Aggression, 
Hallucination, Nightmare 

 
https://www.hsa.gov.sg/anno

uncements/safety-
alert/advisory-on-restriction-
on-the-use-of-montelukast-
and-neuropsychiatric-effects 

 

https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/advisory-on-restriction-on-the-use-of-montelukast-and-neuropsychiatric-effects
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/advisory-on-restriction-on-the-use-of-montelukast-and-neuropsychiatric-effects
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/advisory-on-restriction-on-the-use-of-montelukast-and-neuropsychiatric-effects
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/advisory-on-restriction-on-the-use-of-montelukast-and-neuropsychiatric-effects
https://www.hsa.gov.sg/announcements/safety-alert/advisory-on-restriction-on-the-use-of-montelukast-and-neuropsychiatric-effects
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12 Class I Hazard Alert - 
EMBLEM S-ICD 
Subcutaneous Electrode 
(Model 3501) 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้ง Hazard alert ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
EMBLEM S-ICD Subcutaneous Electrode (Model 
3501) ของบริษัท Boston Scientific Pty Ltd 
เนื่องจาก Boston Scientific ได้รับรายงานการหักของ 
electrode body ในบริเวณดังกล่าว โดยมีผู้เสียชีวิต 1 
ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบการตรวจสอบการ
อนุญาตพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท 
บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ในประเทศไทย 
ซึ่งได้จัดส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ให้ อย. ทราบแล้ว 

 

 
https://apps.tga.gov.au/PROD/

SARA/arn-detail.aspx?k=RC-
2020-RN-01311-1 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01311-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01311-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01311-1
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13 Safety advisory - Use of 
face masks during MRI 
examinations 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคและบุคลากรทางการ
แพทย์เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัย (เช่น หน้ากาก
อนามั ยทางการแพทย์ห รือหน้ากากอนามั ยทาง
การแพทย์และ respirators) ที่มีส่วนที่เป็นโลหะและ
เคลือบโลหะขณะที่ท าการตรวจด้วยเคร่ือง Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) 

ส่วนที่เป็นโลหะ เช่น โลหะที่อยู่บนขอบของหน้ากาก
บริเวณจมูก (nose pieces หรือ nose clips หรือ 
wires) ลวดเย็บกระดาษ สารเคลือบผิวต้านหรือยับยั้ง
เชื้อจุลชีพ (antimicrobial coatings) หรืออนุภาค
ขนาดเล็กมากที่อาจมีส่วนประกอบของธาตุโลหะ อาจ
เกิดความร้อนและเผาไหม้ผู้ป่วยขณะขณะที่ท าการตรวจ
ด้วยเคร่ือง MRI 

ข้อมูลส าหรับผู้บริโภค 
โปรดท าให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้สวมใส่วัสดุโลหะขณะที่ท า
การตรวจด้วยเคร่ือง MRI รวมถึงหน้ากากอนามัยที่
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโลหะ หากไม่แน่ใจให้ปรึกษา
บุคลากรทางการแพทย์ก่อนท าการตรวจด้วยเคร่ือง MRI 

ข้อมูลส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
ให้ทบทวนแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคัด
กรองโลหะก่อนและระหว่างการท าการตรวจ และ
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยที่ไม่มี
โลหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

การตรวจสอบเบื้องต้นในฐานข้อมูล Thai Vigibase ไม่พบ
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกรณีดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

 
https://www.tga.gov.au/alert/
use-face-masks-during-mri-

examinations 
 

https://www.tga.gov.au/alert/use-face-masks-during-mri-examinations
https://www.tga.gov.au/alert/use-face-masks-during-mri-examinations
https://www.tga.gov.au/alert/use-face-masks-during-mri-examinations
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

14 Class 2 Medicines Recall: 
Merck Sharp & Dohme 
Limited, Zerbaxa 1g/0.5g 
Powder for Concentrate 
for Solution for Infusion, 
EL (20)A/60 

ยา GOV.UK แจ้งการเรียกคืนระดับ 2 ผลิตภัณฑ์ยาชื่อ  
Zerbaxa 1g/0.5g Powder for Concentrate for 
Solution for Infusion ของบริษัท Merck Sharp & 
Dohme Limited เฉพาะรุ่นการผลิต เนื่องจากพบการ
ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia pickettii ซึ่งการพบ
เชื้อดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลต่อสุขภาพได้น้อย โดยมี
รายละเอียดรุ่นการผลิตที่เรียกคืนดังนี้ 

Batch 
Number 

Expiry Date First Distributed 

S036625 31/12/2021 April 2020 

S038424 31/12/2021 January 2020 

S041245 31/12/2021 April 2020 

T001191 31/12/2021 September 2020 

T001192 31/12/2021 March 2020 

T031915 30/04/2022 November 2020 
 

 
 

  
 

ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งได้แจ้งขอระงับการจ าหน่ายและเรียกเก็บคืน
ยาดังกล่าวที่มีการน าเข้าและจ าหน่ายในประเทศไทยโดย
สมัครใจจ านวน 3 รุ่นการผลิต ได้แก่ 
1. SP1503B Mfg date 18 Jul 2018 Exp date 31 
Dec 2020 
2. T005507 Mfg date 20 Sep 2019 Exp date 28 
Feb 2022 
3. T008764 Mfg date 17 Sep 2019 Exp date 28 
Feb 2022 
 

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

device-alerts/class-2-
medicines-recall-merck-sharp-
and-dohme-limited-zerbaxa-
1g-slash-0-dot-5g-powder-for-
concentrate-for-solution-for-

infusion-el-20-a-slash-60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-merck-sharp-and-dohme-limited-zerbaxa-1g-slash-0-dot-5g-powder-for-concentrate-for-solution-for-infusion-el-20-a-slash-60
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

15 Class I Product Defect 
Correction - Rotor 
Bearing Screws for 
Nuclear Medicine 
Systems 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้งการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของ
เคร่ืองมือแพทย์ Rotor Bearing Screws for Nuclear 
Medicine Systems ของบริษัท GE Healthcare 
Australia Pty Ltd ในโมเดล Discovery NM 630, 
Optima NM/CT 640, Discovery NM/CT 670 DR, 
Discovery NM/CT 670 Pro, Discovery NM/CT 
670ES, NM 830, NM 830 DoD, NM/CT 850, 
NM/CT 860, NM/CT 870 CZT, NM/CT 870 DR     
ที่ผลิตระหว่างเดือนธันวาคม 2018 ถึงมิถุนายน 2020 
เนื่องจากพบการหลวมของ rotor bearing screw จน
ท าให้หลุดออกมาซึ่งอาจท าให้เคร่ือง detector ตกลงมา
จนท าให้เกิดอันตรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท ยีอี  เมดิคอล        
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รายงานการด าเนินการ
แก้ ไข เ พ่ื อความปลอดภั ยดั งกล่ า ว ใ ห้ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบแล้ว และขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของบริษัท 

 
https://apps.tga.gov.au/PROD/

SARA/arn-detail.aspx?k=RC-
2020-RN-01449-1 

 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01449-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01449-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01449-1
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

16 Urgent Recall Notice - 
CIRRUS2 NEBULISER, 
ADULT, INTERSURGICAL 
ECOLITE MASK KIT WITH 
TUBE, 2.1M 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Intersurgical 
Ltd เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 
CIRRUS2 NEBULISER, ADULT, INTERSURGICAL 
ECOLITE MASK KIT WITH TUBE, 2.1M (REF: 
1453015) รุ่นการผลิต (Lot No.)  32052973, 
32053276, 32053524 เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่า
ผลิตภัณฑ์หน้ากากดังกล่าวไม่มี vent ซึ่งจะส่งผลต่อการ
หายใจของผู้ป่วยได้ 

 
 

 

 


  
 

ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี
และบริษัท เจพีพี แคร์ จ ากัด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการ
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบแล้ว ระบุว่าไม่มีการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในประเทศไทย 

 
 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/ECw5oPY

ZcnvScTdP/d 
 

17 URGENT: MEDICAL 
DEVICE VOLUNTARY 
RECALL – AXS Universal 
Aspiration Tubing 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Stryker 
Neurovascular เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เคร่ืองมือแพทย์ AXS Universal Aspiration Tubing 
300cm (118.11 in) Catalog number 077.0193 
Lot number W-024423 เนื่องจากพบว่าการระบุวันที่
หมดอายุใน lot number ดังกล่าวผิดเป็น 07-24-
2023(24-JUL-2023) จากเดิมที่ถูกต้องคือ 07-24-
2021(24-JUL-2021) 

 
 

  ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบแล้ว ระบุว่าไม่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/KVZUCsF

ZpHojWch2/d 
 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/ECw5oPYZcnvScTdP/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/ECw5oPYZcnvScTdP/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/ECw5oPYZcnvScTdP/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/KVZUCsFZpHojWch2/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/KVZUCsFZpHojWch2/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/KVZUCsFZpHojWch2/d
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

18 Urgent Field Safety 
Notice 
- Antibiotic Impregnated 
(ARES™) Catheters 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Medtronic 
เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ  
Antibiotic Impregnated (ARES™) Catheters บาง
รุ่นการผลิตใน Model Number 91101, 93092, 
95001 เนื่องจากพบความบกพร่องในการปิดผนึกถุง
ภายนอก อาจส่งผลการการคงสภาพการปราศจากเชื้อ
ซึ่งอาจท าให้เพ่ิมความเสี่ยงในการติดเชื้อหลังผ่าตัดหรือ
ต้องได้รับการรักษาเพ่ิมเติมได้ 

 

 
 

  ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งได้ส่งรายงานการด าเนินการเรียกคืนดังกล่าว
ให้ อย. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
บริษัทฯ 

 
 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/BJeSsa3n

7szPXb9P/d 
 

19 Urgent Field Safety 
Notice 
- Delta™ Neonatal 
Valves 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Medtronic 
เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
Delta™ Neonatal Valves บางรุ่นการผลิตใน Part 
Number 27219-1, 27219-2, 27219-5 เนื่องจากพบ 
ventricular catheter connection site สั้นกว่าที่ควร
จะเป็น อาจท าให้ ventricular catheter หลุดออกจาก 
valve และ shunt malfunction 
 

 

 
 

  ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทราบแล้ว ระบุว่าไม่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวในประเทศไทย 

 
 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/AH2fZ7Bs

UFdVvSqo/d 
 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/BJeSsa3n7szPXb9P/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/BJeSsa3n7szPXb9P/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/BJeSsa3n7szPXb9P/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/AH2fZ7BsUFdVvSqo/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/AH2fZ7BsUFdVvSqo/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/AH2fZ7BsUFdVvSqo/d


17 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

20 Tenofovir Disoproxil 
Emtricitabine Mylan 
300/200 Recall - 
potential for split tablets 
to lead to ineffective 
dose 

ยา TGA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Tenofovir 
Disoproxil Emtricitabine Mylan 300/200 tablets 
โดยบริษัท Alphapharm Pty Ltd ในทุก batch 
เนื่องจากมีโอกาสเกิดการแตกของเม็ดยา ซึ่งสามารถท า
ให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบปริมาณหากรับประทานยาไม่
ครบทั้งเม็ด 

 

 
 

 

   
 

จากการตรวจสอบในระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาไม่พบ
การขึ้นทะเบียนต ารับยาดังกล่าวในประเทศไทย 

 
 

https://www.tga.gov.au/alert/
tenofovir-disoproxil-

emtricitabine-mylan-300200 
 

https://www.tga.gov.au/alert/tenofovir-disoproxil-emtricitabine-mylan-300200
https://www.tga.gov.au/alert/tenofovir-disoproxil-emtricitabine-mylan-300200
https://www.tga.gov.au/alert/tenofovir-disoproxil-emtricitabine-mylan-300200
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

21 Zostavax vaccine Safety 
advisory - risk of 
infection with the 
vaccine virus 

ยา TGA เน้นย้ าความเสี่ยงในการเกิด disseminated 
varicella-zoster virus infection ภายหลังการฉีด
วั ค ซี น  Zostavax ใ ห้ กั บ ผู้ ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น บกพ ร่อ ง 
เนื่องจาก TGA ได้รับรายงานกรณีการเสียชีวิตรายที่ 3 
จากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในผู้ป่วยที่
ไ ด้ รั บ ย า ก ด ภู มิ คุ้ ม กั น  ( prednisolone)  แ ล ะ 
checkpoint inhibitors  
 
Zostavax เป็น attenuated varicella-zoster virus 
vaccine ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็น ใช้ในการป้องกันการเกิด
โรคงูสวัดในผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปและป้องกันการเกิด 
nerve pain ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 
ค าแนะน าส าหรับผู้บริโภค 
- ควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาที่ก าลังใช้และสถานะทาง
สุขภาพทั้งหมด 
- ควรพบแพทย์และแจ้งว่าได้รับวัคซีน Zostavax หาก
เกิดอาการผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีไข้ มีผื่น
คล้ายอีสุกอีใสเกิดขึ้นภายใน 2 – 4 สัปดาห์หลังได้รับ
วัคซีน  
ค าแนะน าส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
- ไม่ควรบริหาร Zostavax หากไม่ทราบ immune 
status ของผู้ป่วย 
- หากมีการฉีดวัคซีนโดยไม่ได้ตั้งใจในผู้ป่วยภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ควรให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยถึงโอกาสในการเกิด 
disseminated varicella zoster virus infection 
และความจ าเป็นในการขอค าแนะน าจากแพทย์หากมี
อาการเกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาให้ pre-emptive antiviral 
therapy 
- แนะน าให้ผู้ป่วยพบแพทย์หากเกิดอาการผิดปกติหลัง
ได้รับวัคซีน 

   1. จากการตรวจสอบในระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาพบ
การขึ้นทะเบียนวัคซีน Zostavax โดยบริษัท เอ็มเอสดี 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
2. Summary Product Characteristic (SPC) ได้ระบุข้อ
ห้ามใช้วัคซีน Zostavax ในผู้ที่ถูกกดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิหรือ
ภูมิคุ้มกันเสื่อมจากภาวะต่างๆ เช่น leukemias (แบบ
เฉียบพลันหรือเร้ือรัง); lymphoma; ภาวะที่ส่งผลกระทบ
ต่อไขกระดูกหรือระบบน้ าเหลือง; การกดภูมิคุ้มกันโดย 
HIV/AIDS; cellular immune deficiencies หรือผู้ที่ได้รับ
ย า ก ด ภู มิ คุ้ ม กั น  ( ร ว ม ถึ ง ก า ร ไ ด้ รั บ  high-dose 
corticosteroids) ผู้ที่เป็นวัณโรคที่ไม่ได้รับการรักษา หรือผู้
ตั้ ง ค ร ร ภ์  ( อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ 
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%2 0
Documents/Vaccine/U1DR1C1072540001011C-
SPC.pdf ) 
3. จากการสืบค้นในฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงาน
การเกิดเหตุการณ์พ ึงประสงค์จากวัคซีน VARICELLA-LIVE 
ATTENUATED VIRUS VACCINE ในระบบอวัยวะ 
Infections and infestations ได้แก่ Varicella (6 ฉบับ) 
Drug ineffective (5 ฉบับ) Viral infection (1 ฉบับ) 
 

 
 

https://www.tga.gov.au/alert/
zostavax-vaccine-1 

 

https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR1C1072540001011C-SPC.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR1C1072540001011C-SPC.pdf
https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared%20Documents/Vaccine/U1DR1C1072540001011C-SPC.pdf
https://www.tga.gov.au/alert/zostavax-vaccine-1
https://www.tga.gov.au/alert/zostavax-vaccine-1
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

22 Cook Medical Recalls 
Flexor Check-Flo 
Introducers and Flexor 
Tuohy-Borst Side-Arm 
Introducers Due to 
Separation in Device 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

US.FDA แจ้งการเรียกคืนระดับ 1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ
แพทย์ชื่อ Cook Medical Recalls Flexor Check-Flo 
Introducers และ Flexor Tuohy-Borst Side-Arm 
Introducers ของบริษัท Cook Medical ที่ผลิตในช่วง
วันที่  17 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 29 กันยายน 2020 
เนื่องจากบริเวณหนาส่วนต้น (แสดงดังภาพด้านล่าง) มี
โอกาสเกิดการแยกออก ซึ่งหากเกิดการแยกออกขณะใช้
งานอาจเพ่ิมระยะเวลาการท าหัตถการ เกิดการขัดขวาง
ระบบไหลเวียนโลหิต เลือดออก ซึ่งได้รับข้อร้องเรียนใน
กรณีดังกล่าวจ านวน 57 รายงาน และมีจ านวน 14 
รายงานที่เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง 
 

 
 
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดหมายเลข Catalog 
แ ล ะ ล็ อ ต ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ ไ ด้ ที่ 
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-
device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-
check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-
side-arm-introducers-
due#IntroducersCatalogNumbers 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

จากการค้นหาในระบบตรวจสอบการอนุญาตพบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยบริษัท คุ้ก 
เมดิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ งได้ส่ งรายงานการ
ด าเนินการเรียกคืนดังกล่าวให้ อย. ทราบแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการของบริษัทฯ 

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

devices/medical-device-
recalls/cook-medical-recalls-
flexor-check-flo-introducers-
and-flexor-tuohy-borst-side-

arm-introducers-due 

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-side-arm-introducers-due#IntroducersCatalogNumbers
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-side-arm-introducers-due#IntroducersCatalogNumbers
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-side-arm-introducers-due#IntroducersCatalogNumbers
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-side-arm-introducers-due#IntroducersCatalogNumbers
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-medical-recalls-flexor-check-flo-introducers-and-flexor-tuohy-borst-side-arm-introducers-due#IntroducersCatalogNumbers
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

23 Class I Recall - Quadrox-I 
Pediatric Oxygenator 
HMO 31000 with 
Pediatric Venous 
Hardshell Cardiotomy 
Reservoir VHK 31000 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้งการเรียกคืนระดับ 1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ
แพทย์ชื่อ Quadrox-I Pediatric Oxygenator HMO 
31000 with Pediatric Venous Hardshell 
Cardiotomy Reservoir VHK 3 1 0 0 0  ข อ ง บ ริ ษั ท 
Getinge Australia Pty Ltd หมายเลขล็อตช่วง 
92268312 – 92305358 เนื่องจากพบรูขนาดเล็กที่ไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งส่งผล
ต่อการคงสภาพการปราศจากเชื้อได้ 

   
 

จากการค้นหาในระบบตรวจสอบการอนุญาตพบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยบริษัท      
เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://apps.tga.gov.au/PROD/
SARA/arn-detail.aspx?k=RC-

2020-RN-01509-1 
 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01509-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01509-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2020-RN-01509-1


21 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

24 RECALL - TLAB 
Transjugular Liver Biopsy 
System 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Argon 
Medical Devices, Inc. เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เคร่ืองมือแพทย์ TLAB Transjugular Liver Biopsy 
System เนื่องจากความบกพร่องของ 7F Introducer 
Sheath อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต โดยมีรุ่นการ
ผลิตที่เรียกคืนดังนี้ 
Item No.  Lot No. 
TL-18C 1394204, 1424962, 1464709, 

1473181, 1477229, 1481735, 
1495182 

TL-18N 1419198, 1467762, 1473975, 
1502312 

TL-18S 1419196, 1460291, 1469844, 
1502325 

TL-19 1428364, 1451428, 1486448 
TL-19N 1439836, 1451430, 1486441 
TL-19S 1439835, 1451429, 1486445 

 

 
 

  
 

ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยหรือไม่ 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/yN1QMGs
wRtlVV4OG/d 

 

25 REMOVAL - Multiple 
Sterile Zimmer Biomet 
Products 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

เว็บไซต์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Zimmer 
Biomet เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์
ปราศจากเชื้อจ านวนหลายรายการ เนื่องจากพบรอย
แยกที่บรรจุภัณฑ์ โดยมีชื่อผลิตภัณฑ์และรุ่นการผลิตดัง
เว็บไซต์ 
https://mhra-
gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d 
 

 
 

  ผลการค้นหาจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการด าเนินการ
แก้ ไข เ พ่ื อความปลอดภั ยดั งกล่ า ว ใ ห้ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาทราบแล้ว ระบุว่าไม่มีการ
น าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/xZQxQK1
Ufs1CGKVY/d 

 
 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/yN1QMGswRtlVV4OG/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/yN1QMGswRtlVV4OG/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/yN1QMGswRtlVV4OG/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/xZQxQK1Ufs1CGKVY/d

