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            ฉบับท่ี 8 ปี พ.ศ. 2562 วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด และ บริษัท นีโอฟำร์ม จ ำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 
เครื่องมือแพทย์เต้ำนมเทียมซลิิโคนชนิดผิวขรุขระ (BIOCELL®) ชื่อทำงกำรค้ำ NATRELLE โดยสมัครใจ 

   บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท นีโอฟาร์ม จ ากัด โดยความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาขอแจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ (BIOCELL®) ชื่อทางการค้า NATRELLE     
โดยสมัครใจ ทุกรุ่นกำรผลิตที่ยังไม่ได้ฝังในร่ำงกำย เนื่องจากพบความเสี่ยงในการเกิด breast implant-associated anaplastic 
large cell lymphoma (BIA-ALCL) ท่ีอาจจะน าไปสู่การเสียชีวิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดย Allergan Costa Rica S.R.L 
ประเทศคอสตาริกา และเจ้าของผลิตภัณฑ์คือ Allergan Plc สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกคืนมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัทผู้รับอนุญำต ชื่อผลิตภัณฑ ์ เลขที่ใบรับแจ้งรำยกำรละเอียด 
บริษัท แอลเลอร์แกน 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น เอสที-410 เอ็มเอฟ 
Natrelle Cohesive Silicone Gel Breast Implants Model ST-410 MF 

จน. 5/2560 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น 120 
Natrelle Silicone Gel Breast Implants Model 120 

จน. 36/2561 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น เอสที-410 เอ็มเอ็ม 
Natrelle Cohesive Silicone Gel Breast Implants Model ST-410 MM 

จน. 4/2562 

บริษัท นีโอฟาร์ม จ ากัด เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น 110 
Natrelle Breast Implants Style 110 

จน. 79/2553 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น 120 
Natrelle Breast Implants Style 120 

จน. 106/2553 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น ST-410 MF 
Natrelle Gel-Filled Breast Implants Style ST-410 MF 

จน. 2/2554 

เต้านมเทยีมซลิิโคนใช้ฝังในร่างกาย นาเทรล รุ่น ST-410 MM 
Natrelle Gel-Filled Breast Implants Style ST-410 MM 

จน. 3/2554 

 ท้ังนี้ ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย ชนิดผิวขรุขระ (MICROCELL®) ชื่อทางการค้า CUI MHP 
และ CUI MLP และผลิตภัณฑ์เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย ชนิดผิวเรียบ (Smooth) ชื่อทางการค้า CUI SLD และ CUI 
SHD 

 BIA-ALCL เป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Non-Hodgkin's lymphoma ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เต้านมเทียมฝังในร่างกายท่ีเกิด
จากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากมะเร็งต่อมน้ าเหลืองท่ีพบท่ัวไป Anaplastic Large Cell Lymphoma             
ท่ีพบเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell เท่านั้น ไม่มี anaplastic lymphoma kinase gene translation (ALK-) และให้ผลบวกของ
โปรตีนรีเซปเตอร์ CD30 ทางอิมมูโนพยาธิวิทยา (immunohistochemistry) ซึ่งไม่ใช่มะเร็งเต้านมท่ีเกิดจากเนื้อเย่ือของเต้านม        
แม้ว่า BIA-ALCL เป็นมะเร็งท่ีมีอุบัติการณ์การเกิดต่ าแต่อาจมีความร้ายแรงจนน าไปสู่การเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา
ต้ังแต่ระยะเริ่มต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตอบสนองต่อการรักษาดี มีโอกาสหายขาดได้ด้วยการผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ยาเคมีบ าบัด 
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ค ำแนะน ำส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
● หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันทีและส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้บริษัทฯ ด าเนินการต่อไป 
● ไม่แนะน าให้น าเต้านมเทียมซิลิโคนออกในผู้ป่วยท่ีไม่มีอาการท่ีสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ  BIA-ALCL เช่น อาการปวด บวม    

เต้านมขยายขึ้นอย่างผิดปกติ หรือตรวจพบ seroma บริเวณรอบๆ เต้านม เป็นต้น และแนะน าให้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าว 

● ก่อนการท าศัลยกรรมเต้านม ควรให้หรือจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะใช้แก่ผู้ป่วย เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุท่ีใช้ 
บริษัทผู้ผลิต รุ่นการผลิต เปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด รวมท้ังให้ข้อมูลความเสี่ยงในการ
เกิด BIA-ALCL และแนะน าการสังเกตอาการผิดปกติให้ผู้ป่วยทราบ 

● จ าเป็นต้องติดตามอุบัติการณ์การเกิด BIA-ALCL อย่างใกล้ชิด 
● ควรแนะน าผู้ป่วยให้มารับการตรวจติดตาม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
● หากพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือความผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์เต้านมเทียม โปรดแจ้งหรือรายงานไปท่ี           

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย . ท่ีเว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th หรืออีเมล 
adr@fda.moph.go.th 

ค ำแนะน ำส ำหรับผู้ป่วย 
● ก่อนการท าศัลยกรรมเต้านม ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ บริษัทผู้ผลิต 

รุ่นการผลิต รวมท้ังเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  
● ท่านควรขอป้ายข้อมูลของถุงเต้านมท่ีท่านได้ใส่เก็บไว้เป็นประวัติส่วนตัวของท่านในกรณีท่ีท่านจะพิจารณาท าผ่าตัด

เสริมเต้านม 
● ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเต้านมเทียมของตนเอง รวมทั้งบริเวณรักแร้จนถึงกระดูกไหปลาร้าอย่าง

สม่ าเสมอ หากพบความผิดปกติ เช่น เจ็บ บวม เต้านมขยายขึ้นอย่างผิดปกติ ให้ปรึกษาแพทย์ทันที 
● เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยถูกวินิจฉัย BIA-ALCL หลังจากได้รับการฝังเต้านมเทียมแล้วเฉลี่ย 8 ปี (ต้ังแต่ 2-28 ปี) ดังนั้น 

ผู้ป่วยควรรับการตรวจติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
● หากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับผลกระทบ ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเต้านมเทียมของตนเอง หากพบความ

ผิดปกติตามค าแนะน าข้างต้น ให้ปรึกษาแพทย์ทันที และไม่แนะน ำให้น ำเต้ำนมเทียมออก หำกไม่มีอำกำรผิดปกติ 
ท้ังนี้หากมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ 

● หากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับผลกระทบ ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงบริเวณรอบเต้านมเทียมของตนเองตามค าแนะน า
ข้างต้น เนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาพบอุบัติการณ์การเกิด BIA-ALCL ได้เช่นกัน 

ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์  
เต้านมเทียมซิลิโคนชนิดฝังในร่างกาย ท่ีมีจ าหน่ายในประเทศไทย เพื่อพิจารณามาตรการการควบคุมก ากับท่ีเหมาะสมต่อไป 


