
1 
 

สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือน มกราคม 2564 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

1. Risk of False Results 
with the Curative SARS-
Cov-2 Test for COVID-
1 9 :  F D A  S a f e t y 
C o m m u n i c a t i o n 

 

เครื่องมือ
แพทย ์

U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนผู้ปุวย
และบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเครื่องมือ
แพทย์คือ  the Curative SARS-Cov-2 Test 
เป็นชุดตรวจ COVID-19 เนื่องจากให้ผล false 
negative ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าหรือขาด
การรักษา ขาดการติดตามผู้ติดเช้ือและคนใน
ครอบครัว เสี่ยงต่อการแพร่เช้ือในชุมชนหรือเหตุ
ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลรายช่ือชุดตรวจส าหรับ 
COVID-19 ประเภท RT-PCR ที่ได้รับอนุญาต
ให้ผลิต/น าเข้าจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและย า  ไ ม่ พบกา รขึ้ นทะ เบี ยน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
 

https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-
communications/risk-false-
results-curative-sars-cov-2-test-
covid-19-fda-safety-
communication 

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication
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2. Nostrum Laboratories, 
Inc. Expands Voluntary 
Nationwide Recall of 
Metformin HCl 
Extended Release 
Tablets, USP 750 mg, 
Due to N-
Nitrosodimethylamine 
(NDMA) Content Above 
the Acceptable Daily 
Intake (ADI) Limit 

ยา U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการ
เรียกคืนยาเพิ่มเติมโดยสมัครใจคือ Metformin 
HCl Extended Release Tablets, USP ใน
ขนาด 750 mg ของบริษัทNostrum 
Laboratories, Inc. จ านวน 1 รุ่น เนื่องจากตรวจ
พบ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ใน
ระดับที่เกินกว่าที่กาหนด (ค่า ADI limit คือ 96 
ng/day) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งนี้ ไม่มีรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน คือ Metformin 
HCl Extended Release Tablets, USP 750 
mg Lot Numbers: MET200501 (Expiry date 
07/2022)  
 
  
  
 

 
 
 
 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 
ทั้งนี้ อย. ได้ด าเนินการเฝูาระวังการปนเปื้อนสาร 
NDMA ในยา metformin ทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ออกฤทธิ์นานและออกฤทธิ์ทันที (Immediate 
Release) โดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของผู้ผลิต
วัตถุดิบที่มีการน าเข้ามาผลิตเป็นยาส าเร็จรูปใน
ประเทศและยาส าเร็จรูปทั้งหมด ส่งตรวจวิเคราะห์
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย.    ได้เรียก
เก็ บคื นยาที่ ผลการตรวจวิ เคราะห์ ทาง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบ
การปนเปื้อนสาร NDMA เกินกว่าค่า ADI เบื้องต้น
จ านวน 2 รุ่นการผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 
2564) ดังนี ้
1. Glucophage XR เลขทะเบียน 1C 75/54 (N) 
รุ่นการผลิต Y07802 วันผลิต 01/2020 วัน
หมดอายุ 12/2022 
2. Berformin SR เลขทะเบียน 1C 100/60 
(NG) รุ่นการผลิต 18030644 วันผลิต 06/2019 
วันหมดอายุ 05/2022  

 
www.fda.gov/safety/recalls-market-
withdrawals-safety-alerts/nostrum-
laboratories-inc-expands-voluntary-
nationwide-recall-metformin-hcl-
extended-release-tablets 

 

 

http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets
http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets
http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets
http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets
http://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets
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3. Miami medical 
examiners investigate 
death of doctor who 
got coronavirus vaccine 

วัคซีน ส านักข่าว CNN น าเสนอข่าว The Miami-Dade 
County Medical Examiner ก าลังสอบสวนการ
เสียชีวิตของแพทย์ช่ือ Dr. Gregory Michael  ซึ่งเป็น
สูตินารีแพทย์ อายุ 56 ปี (ตามข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์) 
ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 
และเสียชีวิตปลายวันที่ 3 เข้าสู่วันที่ 4 มกราคม 2564 
คาดว่าวัคซีนที่ได้รับเป็นของบริษัท Pfizer แม้ว่า the 
Florida Department of Health และ the Disease 
Control and Prevention สหรัฐอเมริกา ได้สอบสวน
เบื้องต้นแจ้งว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนอยู่ระหว่างการ
ชันสูตร  

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 
มกราคม 2564)  
 

 
https://edition.cnn.com/2021/01
/06/health/coronavirus-vaccine-
doctor-death/index.html 

 

4. Important Safety 
Information on 
SUBOXONE 
(buprenorphine and 
naloxone) and the Risk 
of Overdose or 
Underdose when 
Switching Between 
Dosage Forms or 
Routes of 
Administration 

ยา Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งบุคลากร
ทางการแพทย์ เกี่ ยวกั บการใ ช้ ยา suboxone 
(buprenorphine/naloxone) 2 รูปแบบ คือ 
suboxone soluble film (ยาอมใต้ลิ้นหรือกระพุ้ง
แก้ม) และ suboxone sublingual tablet (อมใต้
ลิ้ น )  เ นื่ อ งจาก เกิ ดความ ไม่ เ ที ยบ เท่ าของ 
bioequivalent ของยาในทุกขนาดและวิธีการ
บริหารยา การใช้ยาโดยการสลับระหว่างรูปแบบยา
หรือช่องทางการบริหารยาอาจส่งผลให้ความเข้มข้น
ของยาในเลือดของ buprenorphine หรือ 
naloxone แตกต่างกัน น าไปสู่การใช้ยาเกินขนาด
โดยไม่ได้ตั้งใจหรือการให้ยาน้อยเกินไป 

 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)    ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 
มกราคม 2564)  
 

 
https://healthycanadians.gc.ca/recall
-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74719a-
eng.php 

 

https://edition.cnn.com/2021/01/06/health/coronavirus-vaccine-doctor-death/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/06/health/coronavirus-vaccine-doctor-death/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/06/health/coronavirus-vaccine-doctor-death/index.html
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74719a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74719a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74719a-eng.php
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5. Fresenius Kabi Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Ketorolac 
Tromethamine 
Injection, USP Due to 
the Presence of 
Particulate Matter 

ยา U.S.FDA ประเทศสหรฐัอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ยาคือ Ketorolac Tromethamine 
Injection, USP, 30mg / mL, 1 mL fill in a 2 mL 
amber vial ของบริษัท Fresenius Kabi USA จ านวน 
1 รุ่น เนื่องจากพบฝุุนละอองขนาดเล็ก (particle 
matter) แต่ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน คือ Ketorolac 
Tromethamine Injection, USP, 30mg / mL, 
1 mL fill in a 2 mL amber vial  
NDC Number 63323-162-01  
Product Code 160201  
Batch Number 6121083  
Expiration Date 02/2021  
First Ship Date 03/28/2019  
Last Ship Date 09/03/2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)  
 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/fresenius-kabi-
issues-voluntary-nationwide-
recall-ketorolac-
tromethamine-injection-usp-
due-presence 
 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-nationwide-recall-ketorolac-tromethamine-injection-usp-due-presence
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6. 

 

 

 

 

-Medical Device Safety 
Alert: Philips 
Healthcare Philips V680 
ventilators (Navigation 
Ring) 

- Medical Device Safety 
Alert: Philips V680 
Ventilators (Backup 
Battery) 

เครื่องมือ
แพทย ์
 
 
 
 
 
 

Department of Health ฮ่องกง แจ้งเตือนเรื่องความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ช่ือPhilips V680 
ventilators ของบริษัท Philips Healthcare ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เกี่ยวกับปัญหาในส่วนของ 
navigation ring และในส่วนของแบตเตอรี่ส่งผลท าให้
ไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับรายงานการ
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสที่ เกี่ยวข้องกับปัญหา
ดังกล่าว 

√  
 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ
ไทย        โดยบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือแพทย์ให้กับ อย. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.mdd.gov.hk/english
/safety/recalls/recalls_20210111.
html 

 

https://www.mdd.gov.hk/english
/safety/recalls/recalls_20210111
a.html 

 

 

https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111.html
https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111.html
https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111.html
https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111a.html
https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111a.html
https://www.mdd.gov.hk/english/safety/recalls/recalls_20210111a.html
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7. Artis Cartridge, 
Cartridge Single Needle 
and Cartridge Set, 
Standard Prime Line 

FA-2020-068 

Safety Alert 

เครื่องมือ
แพทย ์

GOV.UK สหราชอาณาจักร เสนอข้อมูลของเครื่องมือ
แพทย์ช่ือ Artis Cartridge, Cartridge Single Needle 
and Cartridge Set, Standard Prime Line  ของ
บริษัท Baxter Healthcare ที่บริษัทได้รับรายงานการ
บาดเจ็บสาหัส (haemolysis) 1 ราย จากเครื่องมือ
แพทย์งอที่สังเกตได้ระหว่างการรักษาด้วยเครื่องไต
เทียม โดยบริษัทให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนใช้งาน 
ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อร้องเรียนในสหราชอาณาจักร ซึ่ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในทุก lot ที่
ยังไม่หมดอายุ ใน product code 955075 (Artiset 
HD DNL HC), 955077 (Artiset Prepost), 114533 
(Artiset HD SN HC) 

  
 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ
ไทย โดยบริษัทแบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ทั้งนี้   ไม่มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 
มกราคม 2564)  

 
https://mhra-
gov.filecamp.com/s/LSia99oJOK
bMaYFK/d 

8. Potential delay or 
failure of pump restart 
with a subset of 
implanted Medtronic 
HeartWare™ Ventricular 
Assist Device (HVAD™) 
Systems 

 

เครื่องมือ
แพทย ์

HSA สาธารณรัฐสิงคโปร์แจ้งข้อมูลของบริษัท 
Medtronic International Ltd ที่แจ้งให้บุคลากร
ทางการแพทย์ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์คือ 
Medtronic HeartWare™ Ventricular Assist Device 
(HVAD™) Systems เกี่ยวกับความล่าช้าหรือความ
ล้มเหลวในการ    รีสตาร์ทเครื่องปั๊มหัวใจที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อป๊ัมหยุดท างาน 
ปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของปั๊มใน
ขณะที่ก าลังท างาน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 

  
 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2564) 

 
https://www.hsa.gov.sg/announceme
nts/dear-healthcare-professional-
letter/potential-delay-or-failure-of-
pump-restart-with-a-subset-of-
implanted-medtronic-heartware-
ventricular-assist-device-(hvad-)-
systems 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/LSia99oJOKbMaYFK/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/LSia99oJOKbMaYFK/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/LSia99oJOKbMaYFK/d
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
https://www.hsa.gov.sg/announcements/dear-healthcare-professional-letter/potential-delay-or-failure-of-pump-restart-with-a-subset-of-implanted-medtronic-heartware-ventricular-assist-device-(hvad-)-systems
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
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ระหว่าง

ตรวจสอบ 

9. Sandoz Irbesartan HCT 
(2021-01-12) 

ยา Government of Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข่าว
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาช่ือ Sandoz Irbesartan 
HCTH (Irbesartan 300mg + Hydrochlorothiazide 
12.5mg) ของบริษัท Sandoz Canada Incorporated 
เนื่ องจากพบปนเปื้ อน 5-(4-(azidomethyl)-[1,1-
biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole เกิดค่าที่ยอมรับได้ 
โดยมีรายละเอียดของ lot Number ที่ได้รับผลกระทบ
ได้แก่ HY7383, JA4033, JA4034, E2529 

  
 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564)  

 
https://healthycanadians.gc.ca/recall
-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74779r-
eng.php 
 

10 Irbesartan-HCTZ (2021-
01-12)  

ยา Government of canada ประเทศแคนาดา แจ้งข่าว
การเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ยาช่ือ Irbesartan-HCTZ 
(Irbesartan 300mg + Hydrochlorothiazide 
12.5mg) ของบริษัท Pro Doc Limitée เนื่องจากพบ
ปนเปื้อน 5-(4-(azidomethyl)-[1,1-biphenyl]-2-yl)-
1H-tetrazole เกิดค่าที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด
ของ lot Number ที่ได้รับผลกระทบ HW0586, 
HW0587 

  
 จากการสืบค้นข้อมลูจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564) 

 
https://healthycanadians.gc.ca/recall
-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74781r-
eng.php 
 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74779r-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74779r-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74779r-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74781r-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74781r-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74781r-eng.php
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ตรวจสอบ 

11 Norwegian investigation 
of COVID-19 
vaccination risks for 
elderly, very frail 
patients 

วัคซีน หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลยี เสนอข่าวเกี่ยวกับ
การสอบสวนความเสี่ยงของวัคซีน COVID-19 จาก
บริษัท Pfizer-BioNTech เนื่องจากได้รับรายงานการ
เสียชีวิตประมาณ 30 รายในผู้สูงอายุกว่า 40,000 คน
ในราชอาณาจักรนอร์เวย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็น
ผู้ปุวยที่อ่อนแอมากรวมถึงบางคนคาดว่าจะมีชีวิตอยู่
เพียงไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน ทางการนอร์เวย์
รายงานว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการดแูลผู้สงูอายุมกั
มีผู้เสียชีวิตประมาณ 400 รายในแต่ละสัปดาห์  

การเสียชีวิตจากวัคซีน COVID-19 สัมพันธ์กับการมีไข ้
คลื่นไส้ และท้องร่วง ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้นที่
พบได้บ่อยหลังจากการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ TGA ได้ท างาน
อย่างใกล้ชิดกับ European Medicines Agency (ซึ่ง
นอร์เวย์เป็นสมาชิก) และ Pfizer ในการสืบสวน
เพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาค าเตือนเฉพาะเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุที่อ่อนแอมากหรือ
ปุวยระยะสุดท้ายควรรวมอยู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์
ส าหรับวัคซีน Pfizer-BioNTech หรือไม่  

 

 

 

 

  
 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ 

ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่  17 
มกราคม 2564)  

https://www.tga.gov.au/media-
release/norwegian-investigation-
covid-19-vaccination-risks-elderly-
very-frail-patients 
 

https://www.tga.gov.au/media-release/norwegian-investigation-covid-19-vaccination-risks-elderly-very-frail-patients
https://www.tga.gov.au/media-release/norwegian-investigation-covid-19-vaccination-risks-elderly-very-frail-patients
https://www.tga.gov.au/media-release/norwegian-investigation-covid-19-vaccination-risks-elderly-very-frail-patients
https://www.tga.gov.au/media-release/norwegian-investigation-covid-19-vaccination-risks-elderly-very-frail-patients
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12 GILENYA (fingolimod) - 
Risk of Liver Injury 

ยา Government of canada ประเทศแคนาดา แจ้งเตือน
บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ยาช่ือ GILENYA (fingolimod) เนื่องจากมี
รายงานการบาดเจ็บของตับ (liver injury) อย่างมี
นัยส าคัญทางคลินิก มีระดับ serum hepatic 
enzymes และ total bilirubin เพิ่มขึ้น รวมถึงตับวาย
เฉียบพลัน (acute liver failure)    ที่ต้องปลูกถ่ายตับ
ในผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาด้วยยาดังกล่าว พร้อม
แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามค่าทาง
ห้องปฏิบัติการหรือสัญญาณหรืออาการแสดงของ 
liver injury 

 

  
 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบ
การขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศ
ไทยของบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จ ากัด เลข
ทะเบียนที่ 1C60/55(N)  

การตรวจสอบฉลากเบื้องต้น มีข้อความในส่วนค า
เตือนหรือข้อระวัง (warnings and precautions) 
เกี่ยวกับอาการ liver injury แล้ว  

จากฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากศูนย์ 
HPVC พบรายงานเกี่ ยวกับยา GILENYA 
(fingolimod) ทั้งหมด 42 ฉบับ ไม่พบรายงาน liver 
injury แต่พบรายงานดังต่อไปนี้  คือ hepatic 
enzymes increased 4 ฉบับ, hepatitis 3 ฉบับ, 
SGOT increased 2 ฉบับ, bilirubinaemia 1 ฉบับ 
และ nausea 1 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 
2564) (รายงาน 1 ฉบับ อาจมีเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์มากกว่า 1 เหตุการณ์) 

 

 

 
https://healthycanadians.gc.c
a/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2021/74803a-eng.php 
 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74803a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74803a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74803a-eng.php
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13 Severe allergic 
reactions to Moderna's 
Covid-19 vaccine are 
rare, CDC says 

วัคซีน         ส านักข่าว CNN เสนอข่าวการฉีดวัคซีน COVID-
19 ของบริษัท Moderna แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงที่
พบได้ยาก โดยศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคของ
สหรัฐอเมริกา (CDC) ได้เปิดเผยว่ามีเพียง 10 คนที่มี
อาการรุนแรงหรือที่เรียกว่า “anaphylaxis” จากคน
มากกว่า 4 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครั้งแรกเมื่อ 10 
มกราคม 2564 คิดเป็น 2.5 รายต่อหน่ึงล้านครั้งที่
ได้รับวัคซีน ซึ่งก่อนหน้า CDC เคยรายงานว่า วัคซีน
จากบริษัท Pfizer/BioNTech จะมีคน 11.1 คนจากทุก 
ๆ ล้ านคนที่ ฉี ดวั คซี นมี อาการดั งกล่ าว เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการเกิด anaphylaxis ของวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่คือ 1.3 คนต่อ 1 ล้านโด้ส ทั้งนี้ การเกิด 
anaphylaxis มีอันตรายถึงชีวิต แต่อาการดังกล่าวหาย
ได้หากได้รับการรักษาได้ทันท่วงที  

        CDC ได้ติดตามอาการไม่พึงประสงค์พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน และให้ค าแนะน าว่าผู้ที่เคย
มีอาการแพ้วัคซีนครั้งแรกไม่ควรได้รับครั้งที่ 2  ให้ผู้
ให้บริการฉีดวัคซีนติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่าง
น้อย 15 นาที รวมทั้งต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
เตรียมอุปกรณ์ในการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์ที่
จะเกิดขึ้น 

 

 

  

  
 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ของบริษัท 
Modema ในประเทศไทย ทั้งนี้ อย.ได้ขึ้นทะเบียน
ของบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
เมื่ อวั นที่  20 มกราคม 2564 ใบอนุญาตที่
1C1/64(NBC) แต่ยังไม่มีวัคซีนดั งกล่าวใช้ใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)  

 
https://edition.cnn.com/2021/01/22/
health/moderna-severe-allergic-
reactions-rare/index.html 
 

https://edition.cnn.com/2021/01/22/health/moderna-severe-allergic-reactions-rare/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/22/health/moderna-severe-allergic-reactions-rare/index.html
https://edition.cnn.com/2021/01/22/health/moderna-severe-allergic-reactions-rare/index.html
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14 Company led 
medicines recall: 
Respreeza 1,000 mg 
powder and solvent for 
solution for infusion 
(EU/1/15/1006/001) 

ยา GOV.UK สหราชอาณาจักรน าเสนอข้อมูลการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ยาคือ Respreeza 1,000 mg powder + 
solvent for solution for infusion ของบริษัท CSL 
Behring UK Ltd เนื่องจากความล้มเหลวของตัวกรอง 
HEPA ที่สถานที่ผลิตระหว่างกระบวนการบรรจุ อาจ
ส่งผลท าให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 

Batch 
Number 

Expiry Date First Distributed 

P100043501 31 August 2021  29 December 2018 

P100237408 31 August 2022 24 July 2020 31 August 2022 24 July 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ ทะเบียน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว      ใน
ประเทศไทย 

 

https://www.gov.uk/drug-device-
alerts/company-led-medicines-
recall-respreeza-1000-mg-powder-
and-solvent-for-solution-for-
infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-
1006-slash-001 

 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-medicines-recall-respreeza-1000-mg-powder-and-solvent-for-solution-for-infusions-eu-slash-1-slash-15-slash-1006-slash-001
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

15 Nostrum Laboratories, 
Inc. Expands Voluntary 
Nationwide Recall of 
Metformin HCl 
Extended Release 
Tablets, USP 750 mg, 
Due to N-
Nitrosodimethylamine 
(NDMA) Content Above 
the Acceptable Daily 
Intake (ADI) Limit 

ยา U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการ
เรียกคืนยาเพิ่มเติมโดยสมัครใจคือ Metformin 
HCl Extended Release Tablets, USP 
(generic equivalent to Glucophage 
Tablets) ในขนาด 750 mg ของบริษัท Nostrum 
Laboratories, Inc. จ านวน 1 รุ่น เนื่องจากตรวจ
พบ N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ใน
ระดับที่เกินกว่าที่กาหนด (ค่า ADI limit คือ 96 
ng/day) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทั้งนี้ ไม่มีรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน คือ Metformin 
HCl Extended Release Tablets, USP 750 
mg (generic equivalent to Glucophage 
Tablets)  Lot Numbers: MET200601 (Expiry 
date 07/2022)  
 
  
 

 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 
ทั้งนี้ อย. ได้ด าเนินการเฝูาระวังการปนเปื้อนสาร 
NDMA ในยา metformin ทุกรูปแบบ ทั้งรูปแบบ
ออกฤทธิ์นานและออกฤทธิ์ทันที (Immediate 
Release) โดยเก็บตัวอย่างวัตถุดิบของผู้ผลิต
วัตถุดิบที่มีการน าเข้ามาผลิตเป็นยาส าเร็จรูปใน
ประเทศและยาส าเร็จรูปทั้งหมด ส่งตรวจวิเคราะห์
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย.    ได้เรียก
เก็ บคื นยาที่ ผลการตรวจวิ เคราะห์ ทาง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบ
การปนเปื้อนสาร NDMA เกินกว่าค่า ADI เบื้องต้น
จ านวน 2 รุ่นการผลิต (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 
2564) ดังนี ้
1. Glucophage XR เลขทะเบียน 1C 75/54 (N) 
รุ่นการผลิต Y07802 วันผลิต 01/2020 วัน
หมดอายุ 12/2022 
2. Berformin SR เลขทะเบียน 1C 100/60 
(NG) รุ่นการผลิต 18030644 วันผลิต 06/2019 
วันหมดอายุ 05/2022 

 
https://www.fda.gov/safety/recalls-
market-withdrawals-safety-
alerts/nostrum-laboratories-inc-
expands-voluntary-nationwide-recall-
metformin-hcl-extended-release-
tablets-0 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nostrum-laboratories-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-metformin-hcl-extended-release-tablets-0
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

16 Revisions of 
PRECAUTIONS: 
Amiodarone 
hydrochloride, etc. posted 

ยา หน่วยงาน PMDA ประเทศญี่ปุุน แจ้งข้อมูลการปรับปรุง
ค าเตือนในเอกสารก ากับยา ดังนี้  
1. Amiodarone hydrochloride (oral dosage 
form)  ในส่วนของ contraindication และ drug 
interaction ให้ระบุเฉพาะยา sildenafil ที่มีข้อบ่งใช้
ส าหรับภาวะหย่อนสมรรถนะทางเพศ (erectile 
dysfunction) 

2. Sildenafil citrate (preparations indicated 
for pulmonary arterial hypertension) ในส่วน
ของ Contraindications และ Contraindications for 
Co-administration ให้ตัดยา Amiodarone 
hydrochloride (oral dosage form)  

3. Alemtuzumab (genetical recombination) 
    3.1 ในส่วนของ Important Precautions เพ่ิมอาจเกิด
ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานผิดปกติ ผู้ปุวยควรได้ติดตามการ
ท างานของต่อมไทรอยด์ก่อนและระหว่างให้ยา  
    3.2 ในส่วน Clinically Significant Adverse Reactions 
เพ่ิมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ hypothyroidism หรือ 
hyperthyroidism  

4. Pomalidomide ในส่วน Clinically Significant Adverse 
Reactions section เพ่ิมเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์คือ 
Pregressive multifocal leukoencephalopathy (PML)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ  พบข้อมูลดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 
2564) 
1. Amiodarone hydrochloride (oral dosage form) พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย จ านวน 5 ต ารับ คือ 
1C189/46, 1C199/48, 1C217/59, 1C346/49 และ 1C 63/46 
จากการสุ่มตรวจสอบใน Summary of product Characteristic 
(SmPC) พบยา sildenafil ระบุในส่วน Interaction with other 
medicinal products and other forms of interaction 
2. Sildenafil citrate พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย จ านวน 17 ต ารับ (อ้างอิง National Drug 
Information) จากการสุ่ มตรวจสอบใน SmPC ไม่พบยา 
Amiodarone hydrochloride (oral dosage form) ใน 
Contraindications  
3. Alemtuzumab พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย จ านวน 1 ต ารับคือ 1C 50/50 (NB) จากการสุ่ม
ตรวจสอบใน SmPC พบมี ข้ อความค าเตื อนเกี่ ยวกั บ 
hypothyroidism หรือ hyperthyroidism ในส่วนของ 
Special warnings and precautions for use 
4.Pomalidomide พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย จ านวน 4 ต ารับคือ 1C 48/59 (NC), 1C 49/59 
(NC), 1C 50/59 (NC) และ 1C 51/59 (NC) จากการสุ่ม
ตรวจสอบ SmPC พบมีข้อความค าเตือนเกี่ยวกับ PML ในส่วน
ของ Special warnings and precautions for use 

 
https://www.pmda.go.jp/english/s
afety/info-services/drugs/revision-
of-precautions/0008.html 

 

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

17 Meitheal Pharmaceuticals, 
Inc. Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
Cisatracurium Besylate 
Injection, USP 10mg per 
5mL Due to Mislabeling 

ยา U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืน
ยาคือ Cisatracurium Besylate Injection, USP 10mg 
per 5mL ของบริษัท Meitheal Pharmaceuticals, Inc. 
(“Meitheal”) จ านวน 1 รุ่น เนื่องจากติดฉลากผิดเป็น 
Phenylephrine Hydrochloride Injection, USP 100mg 
per 10mL  ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน  
Cisatracurium Besylate Injection, USP 10mg per 
5mL Lot Numbers: C11507A (Expiry date 
October 2021) NDC Number 71288-712-06 (unit 
of sale)71288-712-05 (unit of use)  
Distribution Dates August 19, 2020 – January 
04, 2021 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 

 
https://www.fda.gov/safety/recalls-
market-withdrawals-safety-
alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-
issues-voluntary-nationwide-recall-
cisatracurium-besylate-injection-usp 

18 Safety Recall for Deluxe 
Heat Therapy Massager 

 

เครื่องมือ
แพทย์ 

U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียกคืนโดย
สมัครใจของเครื่องมือแพทย์ คือ Deluxe Heat Therapy 
Massagers, Model 4212 (Wahl) ของบริษัท Wahl Clipper 
Corporation เนื่องจากพบปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างเคร่ือง
นวดและอุปกรณ์เสริมความร้อนอาจท าให้เกิดควันหรือ
ประกายไฟ ส่งผลให้เกิดอันตรายได้ 

รูปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 

 
https://www.fda.gov/safety/recall
s-market-withdrawals-safety-
alerts/safety-recall-deluxe-heat-
therapy-massager 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-cisatracurium-besylate-injection-usp
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-cisatracurium-besylate-injection-usp
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-cisatracurium-besylate-injection-usp
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-cisatracurium-besylate-injection-usp
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/meitheal-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-cisatracurium-besylate-injection-usp
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/safety-recall-deluxe-heat-therapy-massager
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/safety-recall-deluxe-heat-therapy-massager
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/safety-recall-deluxe-heat-therapy-massager
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/safety-recall-deluxe-heat-therapy-massager

