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1. Burn 7 Capsules by Doseo Rebajar: Recall –Undeclared Drug Ingredient  
US FDA   แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาโดยสมัครใจของ บริษัท Deco Rebajar Inc ผู้จําหน่ายยา Burn 

7 Capsules lot number 07.18.2013  (Exp:07.17.2015)   ขนาด 30 counted plastic bottles  
เน่ืองจากตรวจพบว่ามีส่วนประกอบของ undeclared sibutramine    ซึ่ง undeclared sibutramine  น้ี
เป็นยาที่เคยมีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ increased blood pressure  อัตราการเต้นหัวใจ
ผิดปกติและความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่ง US FDA ได้เพิกถอนทะเบียนยาน้ีไปแล้วต้ังแต่ปี 2010   
ยา Burn 7 Capsules  เป็นยาท่ีจําหน่ายออนไลน์โดยเว็บไซด์ของบริษัท Deco Rebajar Inc.    
 

References 
1. ww.fda.gov/Drugs/DrugSafety access 02/01/2014 

2. www.fda.moph.goth access 02/01/2014 
 

2. Journey Bi-Cruciate Stabilized (BCS) knee replacement system-femoral implant 
     TGA   ประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ Journey Bi-Cruciate Stabilized (BCS) 
knee replacement system-femoral implant จัดจําหน่ายโดยบริษัท Smith and Nephews พบมีความ
เสี่ยงในการใช้เป็นอุปกรณ์ในการผ่าตัดเปล่ียนเข่า เน่ืองจากพบผู้ป่วยมีอัตราการผ่าตัดใหม่ (revision rate) 
เพ่ือเปลี่ยนเคร่ืองมือออกสูงข้ึน 
 Journey Bi-Cruciate Stabilized (BCS) เป็นเคร่ืองมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า ใน
ส่วนกระดูก femoral   องค์กร Australian Orthopaedic Association’s National Joint Replacement 
Registry พบว่าการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าโดยใช้อุปกรณ์ Journey Bi-Cruciate Stabilized (BCS) พบผู้ป่วยมีอัตรา
การผ่าตัดใหม่ (revision rate) เพ่ือเปลี่ยนเคร่ืองมือออกสูงข้ึน 
 บริษัท Smith and Nephews ได้เพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ Journey Bi-Cruciate 
Stabilized (BCS) knee replacement system-femoral implant และ TGA จะศึกษาข้อมูลความเสี่ยงน้ี
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางต่อไปถึงสาเหตุของความเสี่ยงดังกล่าว 
 

 ในประเทศไทยจากการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น ไม่พบว่านําเข้าในประเทศไทย  
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3. Clinimix and Clinimix E Injection/Baxter: Recall-Particular Matter in Products 
 US FDA   แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาโดยสมัครใจของ บริษัท Baxter International ผู้
จําหน่ายยา Clinimix และ Clinimix E Injection   lot number  P287045 (Exp:06.2014) lot number  
P2275883 (Exp: 10.2013), lot number  P28512 (Exp: 05 .2014)  ซึ่งจําหน่ายในระหว่าง เดือน
พฤษภาคม 2012 – ตุลาคม 2013   เน่ืองจากตรวจพบว่ามีสิ่งปนเป้ือน และอาจทําให้เกิดความผิดปกติของ 
blood vessel, stroke, heart attack, liver damage, allergic reactions และ tissue inflammatory 
 Clinimix (Amino acid in Dextrose) และ Clinimix E Injection (Amino acid with 
electrolyte in Dextrose with calcium) เป็นสารละลายที่ให้ทาง intravenous บรรจุในรูปแบบ multi-
chambered   ใช้ในผู้ป่วยที่ต้องการชดเชยสารอาหารประเภทโปรตีน  
  

 ในการสืบค้นข้อมูลเบ้ืองต้น ไม่พบการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย   
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4. PRAC recommends suspending use of Protelos/Osseor (strontium ranelate)  
             คณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ของประเทศยุโรป 
แจ้งข้อมูลการระงับการจําหน่ายยา Protelos/Osseor (strontium ranelate) ภายหลังจากการทบทวน
ข้อมูลความปลอดภัยของยาน้ีพบความเสี่ยงที่ร้ายแรง คือ การเกิดภาวะ serious heart problems, blood 
clots, blockage of blood vessel serious รวมทั้งพบภาวะ skin reactions, disturbances in 
consciousness, seizures (fits), liver inflammation และ reduced number of blood cells. 
            ยา Protelos/Osseor (strontium ranelate) เป็นยาที่ใช้รักษาภาวะ severe osteoporosis  ใน
สตรีวัยหมดประจําเดือน หรือผู้ชายที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกผุ ในเดือนเมษายน 2013  คณะกรรมการ 
PRAC แนะนําให้จํากัดการใช้ยาน้ีเน่ืองจากพบรายงานการเกิดอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อหัวใจที่เพ่ิมขึ้น 
คณะกรรมการ PRAC ได้ทําการทบทวนความเสี่ยงในการใช้ยา Protelos/Osseor (strontium ranelate)  
โดยข้อมูลที่คณะกรรมการ PRAC ทบทวนคือ ข้อมูล in-depth review ของการเกิดอาการข้างเคียงจากการ
ใช้ยาน้ี พบว่าผู้ป่วยที่ใช้ยา Protelos/Osseor มีรายงานการเกิดภาวะ serious heart problems การเกิด 
blood clots หรือการเกิด blockage of blood vessel serious เท่ากับ 4 รายต่อ 1,000 patients-years  
เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo  นอกจากน้ีคณะกรรมการ PRAC ได้ทําการทบทวนประโยชน์ของการใช้ยา 
Protelos/Osseor ในการป้องกันการแตกหักของกระดูกซึ่งพบมีค่อนข้างน้อย คือ สามารถลดการเกิด hip 
fractures ได้เท่ากับ 0.4 รายต่อ 1,000 patients-years 
           คณะกรรมการ PRAC สรุปว่ายา Protelos/Osseor (strontium ranelate) มีความเสี่ยงมากกว่า
ประโยชน์ เห็นควรให้ระงับการจําหน่ายยาน้ี และจะเสนอข้อมูลน้ีต่อคณะกรรมการ CHMP ในวันที่ 20-23 
มกราคม 2014 เพ่ือพิจารณาเป็นมาตรการของประเทศในสหภาพยุโรปต่อไป  
 
           ในประเทศไทย ยา Protelos (strontium ranelate) ขึ้นทะเบียนเป็นยาใหม่ มีทั้งหมด 2 ตํารับ คือ 
เลขทะเบียน 1C 142/2549 (NC) และ เลขทะเบียน 1C 142/2549 (N)   พบข้อมูลการเกิดรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์ในประเทศไทย ทั้งหมด 47 รายงาน โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจ คือ
palpitation 1 รายงาน  อาการไม่พึงประสงค์อ่ืนที่พบ เช่น rash, pruritus, Stevens Johnson syndrome, 
headache เป็นต้น (ข้อมูลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556)  
            กองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะนําเสนอเร่ืองดังกล่าวพิจารณา
ในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ต่อไป 
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5. Super Hard tablets 
     TGA   ประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ Super Hard tablets ตรวจพบมีอันตราย
เน่ืองจากมีส่วนประกอบของ undeclared sildenafil  ทั้งที่ผลิตภัณฑ์แจ้งว่ามีส่วนประกอบของสารสกัดจาก
พืชและสารสกัดจากสัตว์ โดย sildenafil เป็นยาที่ต้องจ่ายโดยใบสั่งแพทย์เท่าน้ัน TGA ได้ประกาศห้าม
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Super Hard tablets การจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ีเป็นการจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและ TGA 
ไม่เคยพิจารณารับรองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์น้ี  TGA ตรวจพบว่ามีผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ีทางเว็บไซด์  
จึงแจ้งเตือนดังกล่าว  
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6. Apple’s quick-impact weight loss capsules 
     TGA   ประเทศออสเตรเลียแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ Apple’s quick-impact weight loss 
capsules ตรวจพบมีอันตรายเน่ืองจากมีส่วนประกอบของ undeclared substance sibutramine ใน
ปริมาณสูง และ phenolphalein   ทั้งที่ผลิตภัณฑ์ Apple’s quick-impact weight loss capsules แจ้งว่า
มีส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติและไม่มีส่วนประกอบของยา   
 อน่ึง sibutramine เป็นยาที่เพิกถอนไปแล้วจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนตุลาคม 
2010   ส่วน phenolphalein มีฤทธ์ิเป็น laxative แต่ห้ามใช้แล้วเน่ืองจากมีความเป็นพิษสูงเมื่อใช้ในระยะ
เวลานาน  
 TGA ได้ประกาศห้ามจําหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple’s quick-impact weight loss capsules 
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ีเป็นการจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและ TGA  ไม่เคยพิจารณารับรองการข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ์น้ี  TGA ตรวจพบว่ามีผู้บริโภคสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ีทางเว็บไซด์  จึงแจ้งเตือนดังกล่าว  
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