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สรุปข่าวทีน่่าสนใจทาง Internet ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 
 

1. Noxafil (posaconazole): Drug Safety Communication - Dosing Errors when 
Switching between Different Oral Formulations; Label Changes Approved  

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US.FDA) แจ้งเตือนว่ามีความแตกต่างของขนาดการรักษา
ระหว่างสูตรยา 2 สูตรของยารักษาเชื้อรา Noxafil (posaconazole) ชนิดรับประทาน ซึ่งอาจทําให้ได้รับ
ขนาดยาผิดพลาดได้ เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาดทางยา ฉลากยาได้รับการปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ยาทั้ง 2 สูตรไม่สามารถแทนกันได้โดยตรงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณมิลลิกรัมโดยตรงของทั้ง 2 
สูตรก่อนเพื่อให้รักษาการติดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลังจากยาในรูปแบบ delayed-release ชนิดเม็ดได้รับการอนุมัติทะเบียนในเดือนพฤศจิกายน 
2013 US.FDA ได้รับรายงานการได้รับยาผิดสูตรจากการสั่งหรือจ่ายยาจํานวน 11 ฉบับทําให้มีผู้ป่วย
เสียชีวิต 1 ราย และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 ราย และพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่
ทราบว่าสูตรยา 2 สูตรไม่สามารถใช้แทนกันได้ถ้าไม่มีการปรับขนาดยาก่อน 

ยา Noxafil ชนิดรับประทาน มี 2 สูตร ได้แก่ suspension และ delayed-release ชนิดเม็ด ใช้
รักษาการติดเชื้อรา Asperillus และ Candida 

ผู้สั่งใช้ยาควรระบุให้ชัดเจนในการสั่งจ่ายยาถึงรูปแบบยา ความแรงและความถี่ในการรับประทาน 
หากผู้ป่วยต้องการเปลี่ยนชนิดของยาควรสอบถามบุคลากรทางการแพทย์ก่อนการใช้ยา 
 ปัจจุบันในประเทศไทยอนุมัติทะเบียนยา posoconazole จํานวน 1 ตํารับ เลขทะเบียน 1C 
76/2553(N) เป็นชนิด oral suspension ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Thai Vigibase) ได้รับรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา posaconazole จํานวน 17 ฉบับ
เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 7 ฉบับ เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 5 ฉบับ liver 
function test abnormal และ pancytopenia อย่างละ 1 ฉบับ 
เอกสารอ้างอิง 

1. Noxafil (posaconazole): Drug Safety Communication - Dosing Errors when Switching 
between Different Oral Formulations; Label Changes Approved. Available at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm4
79782.htm  Accessed January 5, 2016 

2. ข้อมูลฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา (Thai Vigibase). Available at 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Standard/Member/index.jsf?lang=T Accessed January 5, 2016 

2. Evita V500 and Babylog VN500 Ventilators by Dräger: Class I Recall - Issue with 
Optional PS500 Battery Power Supply May Cause Ventilators to Shut Down 
Unexpectedly 
 บริษัท Draeger เรียกเก็บแบตเตอรี่ PS500 เนื่องจากปัญหาด้านซอฟต์แวร์ทําให้แบตเตอรี่
ทํางานสั้นกว่าที่คาดไว้ ซอฟต์แวร์กับแบตเตอรี่ทํางานร่วมกันในการเตือนอย่างเหมาะสมโดยมีเสียงเตือน 
5 นาทีก่อนแบตเตอรี่หมดและเครื่องปิด ถ้าเครื่องช่วยหายใจปิดผู้ป่วยอาจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอทํา
ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตได้ 
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 บริษัทฯ เรียกเก็บคืนแบตเตอรี่รุ่น PS500 สําหรับเคร่ืองช่วยหายใจ Drager Evita V500 และ 
Babylog VN 500 ที่ผลิตต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงเดือน ตุลาคม 2558 และวางจําหน่ายระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เครื่อง Evita V500  เป็นเครื่องช่วยหายใจสําหรับเด็ก
ผู้ใหญ่และทารกคลอดก่อนกําหนด ส่วนเครื่อง Babylog VN500 เป็นเครื่องช่วยหายใจสําหรับทารก
คลอดก่อนกําหนด บริษัท Draeger ได้มีจดหมายแจ้งแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีปัญหาดังกล่าว
ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
 สําหรับประเทศไทยมีเครื่อง Evita V500  และ Babylog VN 500 จํานวนทั้งสิ้น 6 เครื่องแต่ไม่มี
การนําเข้าแบตเตอรี่ที่มีปัญหาดังกล่าว 
เอกสารอ้างอิง 

Evita V500 and Babylog VN500 Ventilators by Dräger: Class I Recall - Issue with Optional 
PS500 Battery Power Supply May Cause Ventilators to Shut Down Unexpectedly. Available at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm4
80231.htm Accessed January 7, 2016 

3. Multiple Products by R Thomas Marketing: Recall - Undeclared Drug 
Ingredient   

 บริษัท R Thomas Marketing LLC เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นการผลิตของผลิตภัณฑ์
ดังต่อไปนี้  

Black Ant : กล่องใหญ่ (20 กล่องเล็ก / 4 แคปซูลต่อกล่อง / รวม 80 แคปซูล) 
Herb Viagra : กล่องใหญ่ (20 กล่องเล็ก / 4 แคปซูลต่อกล่อง / รวม 80 แคปซูล) 
Real Skill : กล่องใหญ่ (20 กล่องเล็ก / 4 แคปซูลต่อกล่อง / รวม 80 แคปซูล)  
Stree Overlord : กล่องใหญ่ (20 กล่องเล็ก / 4 แคปซูลต่อกล่อง / รวม 80 แคปซูล)
Weekend Prince: กล่องใหญ่ (24 ช้ินindividual cards / 2 แคปซูลต่อชิ้น/ รวม 48 แคปซูล)  
African Black Ant : กล่องใหญ่ (8 กล่องเล็ก / 6 แคปซูลต่อกล่อง / รวม 48 แคปซูล) 
สืบเนื่องจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้พบยา sildenafil ปลอมปนในผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว  sildenafil เป็นยาในกลุ่ม PDE-5 inhibitors มีข้อบ่งใช้รักษาภาวะสมรรถภาพทางเพศผิดปกติ 
ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยากับยากลุ่ม nitrates มีผลลดความดันโลหิตจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เป็น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจมีโอกาสใช้ยากลุ่ม nitrates ได้บ่อย รวมทั้งยา 
sildanefil เองทําให้เกิดผลข้างเคียงปวดศีรษะและหน้าแดงได้ 
 บริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังโดยเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ทุกรุ่นการผลิตที่วางจําหน่ายก่อน
หน้านี้ที่มีผู้ขายมาจากแหล่งเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากอาจมีฉลากที่ไม่ถูกต้องที่
คล้ายกันหรือมีโอกาสที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องได้ในอนาคต  

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกวางจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแก่
เพศชาย  วางขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตต้ังแต่เดือนกันยายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ผู้บริโภคและผู้ขายปลีกที่
มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นควรหยุดใช้และหยุดจําหน่ายและส่งผลิตภัณฑ์คืนแก่บริษัทฯ ต่อไป 
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5. Licorice Coughing Liquid OTC Cough Syrup by Ma Ying Long Pharmaceutical 
Group: CDER Alert - Contains Unidentified Morphine 

 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาเตือนผู้บริโภคไม่ควรใช้ยาน้ําแก้ไขชะเอมที่สามารถซื้อได้เอง
โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ผลิตโดยบริษัท Ma Ying Long Pharmaceutical group ประเทศจีน เนื่องจาก
พบมอร์ฟีนในผลิตภัณฑ์ 

ฉลากยาน้ําแก้ไอดังกล่าวมีการระบุเป็นภาษอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งไม่ได้มีการระบุว่ามี
ส่วนประกอบของมอร์ฟีนผสมอยู่ ผู้ที่แพ้มอร์ฟีนอาจเกิดอันตราย กดการหายใจและถึงเสียชีวิตได้ 
ผู้บริโภคไม่ควรซื้อและหยุดใช้ยาน้ําแก้ไอดังกล่าว 

 ผลิตภัณฑ์ถูกจัดจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Master Herbs USA มีวางขายทาง 
on-line และร้านค้าปลีก โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะเรียกเก็บคืนยาทั้งหมด  

 สําหรับประเทศไทยไม่มียาน้ําแก้ไอของบริษัทดังกล่าวที่ขออนุมัติขึ้นทะเบียนตํารับยา 
เอกสารอ้างอิง 

Licorice Coughing Liquid OTC Cough Syrup by Ma Ying Long Pharmaceutical Group: CDER 
Alert - Contains Unidentified Morphine. Available at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm4
82100.htm Accessed January 19, 2016 

6. Jack Rabbit tablets 

 หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลียได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่ือ Jack Rabbit ชนิด
เม็ดว่าอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพไม่ควรรับประทาน เนื่องจากพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์
ได้แก่ sildenafil  ผลิตภัณฑ์ Jack Rabbit ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย โดยยา sildenafil เป็นยาที่
แพทย์ต้องเป็นผู้สั่งใช้เท่านั้น 

 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้รับการประเมินทางด้านคุณภาพด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
รวมถึงสถานที่ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA และจากการสอบสวนพบว่าชาวออสเตรเลียอาจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทาง online ผู้บริโภคควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและคืนยาที่เหลือที่ร้านขายยาเพื่อ
นําไปทําลายทิ้งด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป 

TGA ร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแลด่านออสเตรเลียทําการยึดและทําลายเพ่ือหยุดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้าประเทศออสเตรเลีย และได้แนะนําผู้บริโภคให้ระมัดระวังการซื้อสินค้า
จากต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ตว่าผลิตภัณฑ์อาจมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายไม่มีคุณภาพไม่ปลอดภัย
และไม่มีประสิทธิภาพได้ 
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เอกสารอ้างอิง 

1. Sextra capsules. Available at http://www.tga.gov.au/alert/sextra-capsules. Accessed 
January 21, 2016 

2. บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต. Available at 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp. Accessed January 21, 2016 

 

8. Flocare transition giving sets with ENFit transition adaptors  
Recall for product correction – potential for leakage and/or breakage 
บริษัท Nutricia Australia ภายใต้คําแนะนําของ TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งผู้ป่วยและ

บุคลากรทางการแพทย์ว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเรียกเก็บคืนเพื่อแก้ไขเครื่องมือที่ ช่ือ Flocare 
transition giving sets with ENFit transition adaptors ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการให้สารอาหาร
ทางสายยางไปที่กระเพาะหรือลําไส้เล็กของผู้ป่วยโดยตรง เนื่องจากมีรายงานว่าตัว ENFit transition 
adaptors ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Flocare transition giving set รั่วหรือแตกหัก และเมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2559 ประเทศออสเตรเลียพบรายงานปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจํานวน 1 ฉบับ 

ผู้ที่ใช้ transition giving set ที่ต่อกับหลอดอาหารโดยใช้ white step connector หรือใช้ 
ENFit feeding tube โดยตรง จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหากผู้ใช้ปฏิบัติตามคําแนะนําคือให้คลายเกลียวและ
ทิ้ง ENFit transition adaptor ไป หากใช้ตัว transition adaptor ที่รั่วหรือแตกหัก ผู้ป่วยอาจได้รับ
สารอาหารน้อยกว่าที่กําหนดไว้ การรั่วอาจเกิดขึ้นทันทีหรือหลังจากที่มีการเชื่อมต่อก็ได้ 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้เพื่อลดความเสี่ยงการรั่วหรือแตกของเครื่องมือ 
และกําลังแก้ไขเครื่องมือดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วย ผู้ที่ใช้ Flocare transition giving sets ยังคงสามารถใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวต่อไปได้ จะมีปัญหาเฉพาะที่ใช้ Flocare transition giving sets ที่ต่อกับ ENFit transition 
adaptor เท่านั้น แต่หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลหรือ
บริษัท Nutricia Australia  

สําหรับประเทศไทยหากพบเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวที่ผลิต นําเข้าหรือจําหน่ายในประเทศไทย 
บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์จะดําเนินการจัดส่งรายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยจากการใช้
เครื่องมือแพทย์ (FSCA) ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 

Flocare transition giving sets with ENFit transition adaptors Recall for product correction – 
potential for leakage and/or breakage . Available at http://www.tga.gov.au/alert/flocare-transition-
giving-sets-enfit-transition-adaptors.htm Accessed January 26, 2016  

9. Baxter IV Solutions (Select Lots): Recall - Potential for Leaking Containers 
and Particulate Matter  

 บริษัท Baxter เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจของสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดํา 
(intravenous solution) จํานวน 4 รุ่นการผลิต เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีโอกาสรั่วและอาจมีอนุภาคอ่ืนเจือ
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ปนซึ่งหากไม่พบอนุภาคที่เจือปนก่อนการนําไปใช้อาจทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด มีอาการแย่ลง
หรือมีอาการร้ายแรงตามมา  อนุภาคอาจเกิดอุดก้ันในหลอดเลือด เกิด stroke, heart attack  เป็น
อันตรายต่อตับและไต หรือทําให้เสียชีวิตได้ และอาจทําให้เกิดการแพ้ ระคายเคืองและอักเสบแก่อวัยวะ
ได้ 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวภายหลังได้รับรายงานการรั่วของบรรจุภัณฑ์ 2  ฉบับ และ
รายงานจากผู้บริโภคว่าพบอนุภาคเจือปนในผลิตภัณฑ์จํานวน 3 รุ่นการผลิต 1 ฉบับ  

 ผู้บริโภคได้รับคําแนะนําทางจดหมายว่าไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีการเรียกเก็บ ควรคืนผลิตภัณฑ์
ที่พบปัญหาแก่บริษัทฯ และควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่ดูแลหากพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 
 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกเก็บจํานวน 4 รุ่น ดังนี้ 

รุ่น
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 

เลขรุ่นการ
ผลิต วันหมดอายุ NDC 

2B0043 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 
100mL in Mini-Bag Plus Container 

P337857 07/31/2016 0338-0553-18 

2B0043 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 
100mL in Mini-Bag Plus Container 

P328997 01/31/2016 0338-0553-18 

2B3421 Metronidazole Injection, USP 
500mg/100mL 

P339135 08/31/2017 0338-1055-48 

2B7721 Clinimix E 5/15 (5% AA w/Electrolytes in 
15% Dextrose w/Calcium) 

P333930 05/31/2017 0338-1123-04 

เอกสารอ้างอิง 
Baxter IV Solutions (Select Lots): Recall - Potential for Leaking Containers and Particulate 

Matter. Available at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm4
83215.htm Accessed January 28, 2016 

10. SPOTCHEM II Test Strips by Arkray: Class I Recall - Inaccurate Blood Sugar 
Readings  

บริษัท Arkay อยู่ระหว่างการเรียกเก็บแผ่นตรวจระดับน้ําตาลที่ช่ือ SPOTCHEM II Basic 
PANEL-1 Reagent Test Strip และ SPOTCHEM II Glucose Reagent Test Strip เนื่องจากอ่านค่า
ระดับน้ําตาลผิดพลาดตํ่ากว่าที่เป็นจริงเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่า 265 mg/dl อาจทําให้เกิดความ
เสี่ยงทําให้ผู้ดูแลไม่ประเมินว่าเกิด hyperglycemia, diabetic ketoacidosis และ hyperosmolar 
hyperglycemic syndrome ทําให้พลาดโอกาสในการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
ทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือทําให้เสียชีวิตได้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงานการเจ็บป่วยหรือ
อันตรายจากผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว  
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 แผ่นตรวจที่มีการเรียกเก็บมีรุ่นการผลิต PN5C26 และ EA4M78 วันที่ผลติเดือนพฤศจิกายน 
2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 จัดจําหน่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ถงึวันที่ 13 ตุลาคม 2558  
 แผ่นตรวจระดับน้ําตาล SPOTCHEM II Basic PANEL-1 Reagent Test Strip และ 
SPOTCHEM II Glucose Reagent Test Strip ใช้สําหรับตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด ใช้กับเครื่องมือที่
ช่ือ SPOTCHEM ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในระดับสถานพยาบาล 
 บริษัทฯ มีจดหมายด่วนเรียกเก็บคืนแผ่นตรวจดังกล่าวแก่ผู้บริโภคต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 
โดยแจ้งเหตุผลที่เรียกเก็บและคําแนะนําในการคืนผลิตภัณฑ์แก่บริษัทฯ  
 สําหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีแผ่นตรวจระดับน้ําตาลดังกล่าวที่ผลิต นาํเข้าหรือ
จําหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากพบบริษทัเจ้าของผลิตภัณฑ์จะดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย
ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 

SPOTCHEM II Test Strips by Arkray: Class I Recall - Inaccurate Blood Sugar Readings. Available 
at 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm4
83792.htm  Accessed January 29, 2016  


