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งาน ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวในสต๊อกหรือในรถพยาบาลหรืออุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เช็คหมายเลขรุ่นว่าตรงกับที่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือไม่ 

ข้อมูลประเทศไทย 
 ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

เบื้องต้น ไม่มีข้อมูลการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
Australian Government Department of Health Therapeutic Good Administration [internet]. Military 
Trauma and Haemorrhage Wound Dressing Recall - may break during use. 
Available from http://www.tga.gov.au/alert/military-trauma-and-haemorrhage-wound-dressing 
Accessed May, 4 2016 

4. Making It A Lifestyle, L.L.C. Supplements 3rd Degree, Black Gold X Advanced, 
and Black Label X: Recall - Undeclared Drug Ingredients 

 บริษัท Making It A Lifestyle, L.L.C. เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจทุกรุ่นการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 3rd Degree, Black Gold X Advanced และ Black Label X capsule  (ขวด  พลาสติกสี
ขาว/60 แคปซูลต่อขวด) สืบเนื่องจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) พบยา sibutramine และ 
sildenafil ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

 โดยผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่า 3rd Degree และ Black Gold X Advanced มียา 
sibutramine ซึ่งเป็นยาลดความอยากอาหารและได้ถูกถอนจากประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2553 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเพิ่มความดันโลหิต/เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วย บางรายและ
เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีประวัติโรคหลอดเลือดโคโรนารี หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะและหลอดเลือดสมอง        
ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจมีปฏิกิริยากับยาท่ีนําไปสู่อันตรายถึงชีวิตเมื่อมีการใช้ร่วมกับยาอื่นได้ ส่วน Black Label X พบ 
sildenafil เป็นยาในกลุ่ม PDE-5 inhibitors มีข้อบ่งใช้รักษาภาวะสมรรถภาพทางเพศผิดปกติ ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยา
กับยากลุ่ม nitrates มีผลลดความดันโลหิตจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจมีโอกาสใช้ยากลุ่ม nitrates ได้บ่อย 

 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกวางจําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับลดน้ําหนัก วางขายผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตต้ังแต่กุมภาพันธ์ 2558 – เมษายน 2559 บริษัท Making It A Lifestyle, L.L.C. ได้แจ้งการเรียกคืนทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ขายปลีกที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นควรหยุดใช้และหยุดจําหน่ายและ
ส่งผลิตภัณฑ์ต่อไป 

ข้อมูลประเทศไทย 
  ผลการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น
พบว่ายา sibutramine ได้ยกเลิกทะเบียนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 และยา sidenafil ได้รับอนุมัติทะเบียนเป็นยาควบคุม
พิเศษต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย 

เอกสารอ้างอิง 
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1. U.S Food and Drug Administration [internet]. Making It A Lifestyle, L.L.C. Supplements 3rd 
Degree, Black Gold X Advanced, and Black Label X: Recall - Undeclared Drug Ingredients 
Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedical  
Produts/ucm498588.htmAccessed May, 4 2016 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp acessed May 4, 2016 

5. Dialog+ Hemodialysis Systems by B. Braun Medical: Class I Recall - Defective Conductivity 
Sensors 
 U.S FDA แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท B. Braun Medical Inc. ที่มีการเรียกคืนเครื่องฟอกไต 
(Dialog+ Hemodialysis Systems) เนื่องจากพบรอยแตกตรงจุดสัญญาณการนําไฟฟ้าที่อาจมีอากาศเข้าไปใน
สารละลาย (น้ํายาล้างไตหรือน้ํายาฟอกเลือด) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้กรองของเสียและของเหลวส่วนเกินในเลือด หากพบ
อากาศในน้ํายาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่อันตรายถึงชีวิตได้ โดยมีรายละเอียดการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

• หมายเลขรุ่น (Model numbers): 710200L, 710200K, 710200S, 710200U, 710500L, 
710500K 

• วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต : 1 เมษายน – 3 กรกฎาคม 2556 
• วัน/เดือน/ปี ที่กระจายผลิตภัณฑ์ : 25 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2558 
เครื่องฟอกไตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ซึ่งไตของผู้ป่วยไม่สามารถกรองของเสียใน

เลือดหรือน้ําส่วนเกินได้ เครื่องมือนี้มีใช้ในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพ และศูนย์ฟอกไตสําหรับผู้ป่วยนอก 
ในวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท B. Braun Inc. ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยมี

รายละเอียด ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว การตรวจสอบเครื่องมือที่ได้รับผลกระทบในคลังสินค้า          
การให้บริการผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบเครื่องมือตามคู่มือ ติดตามสถานะของเครื่องมือและการใช้ต่อไปถ้าพบว่า
ความดันเครื่องไม่ลดลง และติดต่อบริษัทเพื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หากพบการรั่วของอากาศ 

ข้อมูลประเทศไทย 
  ผลตรวจสอบข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
เบื้องต้น พบมีการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทํารายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) แจ้งแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เอกสารอ้างอิง 
 U.S Food and Drug Administration [internet]. Dialog+ Hemodialysis Systems by B. 
Braun Medical: Class I Recall - Defective Conductivity Sensors Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm499143.htm Accessed May, 10 2016 

6. Beacon Tip Technology Catheters by Cook Medical: Recall - Polymer Degradation of the 
Catheter Tip 

  ในวันที่ 15 เมษายน 2559 บริษัท คุ้ก เมดิคอลได้ดําเนินการเรียกคืนโดยสมัครใจผลิตภัณฑ์catheters 
with Beacon Tip technology จํานวน 4,146,309 ช้ิน เนื่องจากพบโพลิเมอร์ส่วนปลายของสายสวนเปื่อยเป็นผล
ให้แตกหรือแยกออกมาได้ ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานจํานวน 30 ฉบับ  
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            ในครั้งนี้มีการเรียกคืน catheters with the Beacon Tip technology ทุกล๊อต เนื่องจากบริษัท
ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น จากการสืบสวนเบื้องต้นในที่เกิดเหตุการณ์พบว่า เกิดจากสภาวะแวดล้อมในการเก็บรักษาไม่
เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ภายในห้องที่มีก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VHP) ที่อาจนําไปสู่ปัญหาดังกล่าว 
บริษัทตระหนักว่ายังพบปัญหาอยู่และจะดําเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจาก
โพลิเมอร์ของสายสวนเปื่อยทําให้เครื่องมือใช้ไม่ได้ การแยกส่วนของอุปกรณ์เกิดการแทรกแซงทางการแพทย์หรือเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น มีช้ินส่วนในระบบหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ หรือเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆ หากพบชิ้นส่วน
ในระบบหลอดเลือดทําให้อุดก้ันไม่ให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจ หรือปอด หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้ 
 บริษัทมีจดหมายแจ้งเตือนลูกค้าและผู้แทนจําหน่าย โดยระบุให้ยืนยัน หยุดใช้ และส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบ  
 
 
 

ข้อมูลประเทศไทย 
 ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น 
พบมีการนําเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทํารายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) แจ้งแก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เอกสารอ้างอิง 
U.S Food and Drug Administration [internet]. Beacon Tip Technology Catheters by Cook Medical: 
Recall - Polymer Degradation of the Catheter Tip. Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedical 
Products/ucm499118.htm Accessed May, 11 2016 

7. FDA reminds health care professionals not to use drug products intended to be sterile 
from Medaus 

 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) แจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้ป่วยไม่ให้ใช้ยา
ที่จําเป็นต้องปราศจากเชื้อที่ผลิตจากบริษัท Medaus เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปราศจากเชื้อ
จริง ทาง U.S. FDA ได้แจ้งให้บริษัท Birmingham, Alabama, compounding pharmacy ดําเนินการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อที่ยังไม่หมดอายุทุกล๊อต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการกระจายและส่งออกทั่วโลก โดยหลักเป็น
ฮอร์โมนทดแทน เช่น ยาฉีด ยาเม็ดฝัง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดฉีด เช่น วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน ใน
ระหว่างดําเนินการตรวจสอบโรงงานของบริษัท Medaus   พบสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
ปราศจากเชื้อไม่ถูกต้อง U.S. FDA ได้แนะนําบริษัทฯ เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุต้ังแต่
วันที่ 29 มีนาคม 2559 แล้วแต่บริษัทไม่ปฏิบัติตาม จึงดําเนินการแถลงการณ์แจ้งเตือนบุคลากรทางแพทย์ไม่ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทนี้ 

 การใช้ยาที่ไม่ปราศจากเชื้ออาจทําให้ติดเชื้อรุนแรงและตายได้ บุคลากรทางแพทย์ควรตรวจสอบว่ามี
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่หรือไม่และยืนยันว่าไม่มีการใช้ในผู้ป่วย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังกล่าว 

ข้อมูลประเทศไทย 



6 
 

 ผลการตรวจสอบจากฐานข้อมูลสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้นพบว่า ไม่มี
รายการยาที่มีช่ือผู้ผลิตดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. U.S Food and Drug Administration [internet]. FDA reminds health care professionals not to use 
drug products intended to be sterile from Medaus. Available from 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm499478.htm Accessed May, 
11 2016 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp acessed May 11, 2016 

8. Olanzapine: Drug Safety Communication - FDA Warns About Rare But Serious Skin 
Reactions 
  องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) แจ้งเตือนยารักษาทางจิตเวช olanzapine             
ที่เกิดปฏิกิริยาที่ผิวหนังชนิดรุนแรงสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอ่ืนทั่วร่างกายกลุ่มอาการดังกล่าวเรียกว่า “Drug 
Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)” ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้ยาก ทั้งนี้ U.S FDA    
ให้ระบุคําเตือนใหม่ในฉลากและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีส่วนประกอบของยา Olanzapine  
 จากฐานข้อมูล FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) มีรายงานที่เกิด DRESS จากยา 
Olanzapine ทั่วโลกต้ังแต่ปี 1996 จํานวน 23 รายงาน FAERS ได้รับเพียงรายงานที่ส่งมายัง U.S. FDA เท่านั้น    
เป็นผู้ป่วยที่กินยา Olanzapine แล้วเกิด DRESS และตาย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยได้รับยาหลายขนานที่อาจนําไปสู่การ
เสียชีวิต ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจมีรายงานเพิ่มเติมที่ U.S. FDA ไม่ทราบได้ กลุ่มอาการ DRESS อาจเริ่มจากเกิดผื่นและ
สามารถกระจายไปทั่วร่างกาย รวมทั้ง มีไข้ ต่อมน้ําเหลืองโต และหน้าบวม ทําให้มี eosinophil สูงขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้
มีการอักเสบหรือบวม กลุ่มอาการ DRESS อาจมีผลทําให้มีการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ เช่น  ตับ ไต ปอด หัวใจ หรือ
ตับอ่อน และเป็นยาที่มีปฏิกิริยาร้ายแรงที่ทําให้มีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 10 
 ยา Olanzapine เป็นยารักษาทางจิตเวชที่ใช้รักษาโรคจิตเภทและโรคอารมณ์สองขั้ว สามารถลด
อาการประสาทหลอนซึ่งได้ยินหรือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง และกลุ่มอาการทางจิต เช่น ความคิดที่ไม่เป็นระบบ           
ยา Olanzapine มีช่ือการค้า Zyprexa, Zyprexa Zydis, Zyprexa Relprevv และ Symbyax และยังมียาช่ือ
สามัญอีกด้วย 
 หากผู้ป่วยมีการใช้ยานี้แล้วมีอาการไข้ร่วมกับผื่น และต่อมน้ําเหลืองโต หรือบวมที่หน้า ควรปรึกษา
แพทย์ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนขนาดยาเอง การหยุดยาทันทีเป็นอันตรายได้หากไม่อยู่ภายใต้การดูแลของ
แพทย์ สําหรับแพทย์หากสงสัยว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Olanzapine มีกลุ่มอาการ DRESS ให้หยุดใช้ยา และรักษาผู้ป่วย
ตามอาการ ควรใช้ยา Corticosteroids ในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เมื่อมีการสั่งใช้ยานี้ควรอธิบาย
สัญญาณและกลุ่มอาการแสดงของปฏิกิริยาของผิวหนังอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยและมาพบแพทย์ทันทีเมื่อพบอาการ
ดังกล่าว 
ข้อมูลประเทศไทย 
 ผลการตรวจสอบจากฐานข้อมูลสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้นพบว่า มียา
ดังกล่าวขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ- (Thai-vigibase)-ต้ังแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 11 พฤษภาคม 2559 ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับยา Olanzapine ทั้งสิ้น 44 ฉบับ มีผู้ป่วยเสียชีวิตจาก cardiac arrest 1 ฉบับ        
พบรายงานที่มีอาการแสดงของผื่น มีไข้ หรือหน้าบวม จํานวน 11 ฉบับ เป็นชนิดร้ายแรง 2 ฉบับ (1 ฉบับต้องรับการ
รักษาในโรงพยาบาล) แต่ไม่มีรายงานที่สงสัยว่าเป็น DRESS 
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1. U.S Food and Drug Administration [internet]. PharMEDium Sterile Preparations Compounded 
With a Single Recalled Lot of Fresenius Kabi Sensorcaine-MPF (bupivacaine HCl): Recall - Presence 
of Glass Particulate Matter.Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm499794.htm Accessed May, 12 2016 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp acessed May 12, 2016 
3.  ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อินเตอร์เน็ต). สรุป
ข่าวน่าสนใจทาง internet ประจําวันที่ 29 เมษายน 2559 Sensorcaine-MPF (bupivacaine HCl) by Fresenius 
Kabi: Recall-Presence of Particulate Matter.2559 [เข้าถึงเมื่อ 12 พฤษภาคม 2559]. 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsAdr/uploads/hpvc_466.pdf 
4. PharMEDium [internet]. PharMEDium Sterile Preparations Compounded With a Single Recalled 
Lot of Fresenius Kabi Sensorcaine-MPF (bupivacaine HCl): Recall - Presence of Glass Particulate 
Matter.Available from 
http://www.pharmedium.com/compounding/service/7/Bupivacaine/Accessed May, 12 2016 

10. Drug Safety Labeling Changes 

 US FDA สรุปรายการยาที่มีการเปลี่ยนแปลงฉลากเพื่อความปลอดภัย โดยแสดงรายละเอียดในส่วน
ที่มีการแก้ไขได้แก่ 1) คําเตือนข้างกล่อง (BOXED WARNING) 2) ข้อห้ามใช้ (CONTRAINDICATIONS) 3) คําเตือน 
(WARNINGS) 4) ข้อควรระวัง (PRECAUTIONS) 5) อาการไม่พึงประสงค์ (ADVERSE REACTIONS) 6) ข้อมูล
สําหรับผู้ป่วยเพิ่มเติม/คู่มือการใช้ยา (PATIENT PACKAGE INSERT/MEDICATION GUIDE) โดยมีตัวย่อ คือ BW = 
คําเตือนข้างกล่อง C = ข้อห้ามใช้ W = คําเตือน P = ข้อควรระวัง AR = อาการไม่พึงประสงค์ PPI/ MG = ข้อมูล
สํ าหรับผู้ ป่ วย เพิ่ ม เ ติม /คู่ มื อการใช้ ยา  รายละเอี ยด ดังตาราง  และดู รายละเอี ยการแก้ ไข เพิ่ ม เ ติมที่ 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/ucm499575.htm 

 ผลการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลสํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น 
พบว่า ปัจจุบันมีข้อมูลสถานะการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมในตาราง 

 

ลําดับ ชื่อยา 
ส่วนของฉลากที่มีการเปลีย่นแปลงของ  

US FDA 
สถานะการ 
ขึ้นทะเบียน
ในประเทศ

ไทย BW C W P AR PPI/MG 

1 Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine) for 
Injection, for Intravenous Use  

X           มี 

ลําดับ ชื่อยา 

ส่วนของฉลากที่มีการเปลีย่นแปลงของ  
US FDA 

สถานะการ 
ขึ้นทะเบียน
ในประเทศ

ไทย BW C W P AR PPI/MG 
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2 Aciphex (rabeprazole sodium) Delayed-
release Tablets, for Oral Use and Aciphex 
Sprinkle (rabeprazole sodium delayed-release 
capsules) 

  X        ไม่ม ี

3 Lopid (gemfibrozil Tablets, USP)  X  X X     มี 

4 Ringer’s Injection, USP in VIAFLEX Plastic 
Container 

  X   X   X      ไม่ม ี

5 Betaseron (interferon beta-1b) for Injection, 
for Subcutaneous Use 

   X  X     ไม่ม ี

6 Cimzia (certolizumab pegol) for Injection, for 
Subcutaneous Use  

   X X X    ไม่ม ี

7 Cordarone (amiodarone HCl) Tablets     X X  X   มี 

8 Gilotrif (afatinib) Tablets, for Oral Use     X X     ไม่ม ี

9 Lenvima (lenvatinib) Capsules, for Oral Use     X X     มี 

10  Nesina (alogliptin) Tablets, for Oral Use      X  X     มี 

11 Onglyza (saxagliptin) Tablets, for Oral Use     X X     มี 

12 Oxaliplatin Injection for Intravenous Use     X X  X   มี 

13 Precedex (dexmedetomidine hydrochloride) 
Injection and Precedex (dexmedetomidine 
hydrochloride) in 0.9% Sodium Chloride 
Injection 

    X X X   มี 

14 Skyla (levonorgestrel-releasing intrauterine 
system) 
 

    X X  X  ไม่ม ี

ลําดับ ชื่อยา 

ส่วนของฉลากที่มีการเปลีย่นแปลงของ  
US FDA 

สถานะการ 
ขึ้นทะเบียน
ในประเทศ

ไทย BW C W P AR PPI/MG 

15 Vibramycin Monohydrate (doxycycline 
monohydrate) for Oral Suspension, 
Vibramycin Hyclate (doxycycline hyclate 

    X X     ไม่ม ี
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capsules, USP), Vibramycin Calcium 
(doxycycline calcium oral suspension) Syrup, 
Vibra-Tabs (doxycycline hyclate tablets, USP) 

16 Vibramycin (doxycycline hyclate) Intravenous     X  X     มี 

17 Zonegran (zonisamide) Capsules, for Oral 
Administration 

     X      มี 

18 Cialis (tadalafil) Tablets, For Oral Use       X  X   มี 

19 Limbitrol (chlordiazepoxide and amitriptyline 
HCI) and Limbitrol DS  

      X   ไม่ม ี

20 Nplate (romiplostim) for Injection, for 
Subcutaneous Use 

      X  X   ไม่ม ี

21 Tivicay (dolutegravir) Tablets, For Oral Use       X  X   ไม่ม ี

22 Triumeq (abacavir, dolutegravir, and 
lamivudine) Tablets, For Oral Use 

       X X   ไม่ม ี

23 Viekira PAK (ombitasvir, paritaprevir, and 
ritonavir tablets; dasabuvir tablets), Co-
packaged for Oral Use 

       X    ไม่ม ี

24 Zestril (lisinopril) Tablets, for Oral Use        X    มี 

25 Cancidas (caspofungin acetate) for Injection, 
for Intravenous Use 

        X   มี 

26 Reclast (zoledronic acid) Injection          X   ไม่ม ี

ลําดับ ชื่อยา 

ส่วนของฉลากที่มีการเปลีย่นแปลงของ  
US FDA 

สถานะการ 
ขึ้นทะเบียน
ในประเทศ

ไทย BW C W P AR PPI/MG 

27 Victoza (liraglutide) Injection, for 
Subcutaneous Use 

    X  มี 

28 Wellbutrin and Wellbutrin SR (bupropion 
hydrochloride) Tablets, For Oral Use 

    X  ไม่ม ี

29 Xalkori (crizotinib) Capsules, for Oral Use     X  มี 
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เอกสารอา้งอิง 
1. U.S Food and Drug Administration [internet]. Drug Safety Labeling Changes. Available from 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/ucm499575.htm. acessed May 16, 2016 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp acessed May 16, 2016 
 
11. SOS Telecom Products: Recall - Undeclared Drug Ingredient 

บริษัท SOS Telecom เรียกคืนผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นการผลิตเนื่องจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา 
(U.S FDA) ได้พบยา Sildenafi และ Sildenafil analogs ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม PDE-5 Inhibitor มีข้อบ่งใช้รักษาภาวะ
สมรรถภาพทางเพศผิดปกติ อาจเกิดปฏิกิริยากับยากลุ่ม nitrates มีผลลดความดันโลหิตจนเป็นอันตรายต่อชีวิต 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจมีโอกาสใช้ยา  กลุ่ม nitates ได้บ่อย รวมทั้ง
ยา Sildenafil เองทําให้เกิดผลข้างเคียงปวดศีรษะและหน้าแดงได้ โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

• Tiger-X (หมายเลขรุ่นที่: 9236999; ใช้ก่อนวันที่  16 ธันวาคม 2559) : 1 แคปซูลต่อแพ็ค/ 24 
แพ็คต่อกล่อง 

• Ninja-X (หมายเลขรุ่นที่: 7920888; ใช้ก่อนวันที่ 31 มิถุนายน 2559) : 1 แคปซูลต่อแพ็ค/ 24 
แพ็คต่อกล่อง 

• Ginseng Power-X (หมายเลขรุ่นที่: 7788965; ใช้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2559): 1 แคปซูลต่อ
แพ็ค/ 24 แพ็คต่อกล่อง 

• Super Samurai-X (หมายเลขรุ่นที่: 7920499; ใช้ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2559) : 1 แคปซูลต่อ
แพ็ค/ 24 แพ็คต่อกล่อง 

 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกวางตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศของเพศ
ชาย โดยมียอดขายผ่านร้านค้าปลีกจํานวนมากรวมถึงร้านสะดวกซื้อ และสถานีบริการน้ํามันด้วย บริษัท SOS 
Telecom แจ้งเตือนข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและแจ้งเตือนโดยตรงผ่านทางอีเมลผู้บริโภค ผู้บริโภคและผู้ขาย
ปลีกที่มีผลิตภัณฑ์ข้างต้นควรหยุดใช้ หยุดจําหน่าย และส่งผลิตภัณฑ์คืนแก่บริษัทฯ ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 
U.S Food and Drug Administration [internet]. SOS Telecom Products: Recall - Undeclared Drug 
Ingredient. Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedical  
Products/ucm500926.htm Accessed May, 17 2016 

12. BiCNU (carmustine for injection): FDA Alert - Counterfeit Product Discovered in Some 
Foreign Countries 

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) แจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพว่าพบ
ผลิตภัณฑ์ปลอมของยา BiCNU (carmustine ชนิดฉีด) 100 มก. ซึ่งมีตรวจพบในต่างประเทศ ยาดังกล่าวได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นยารักษาโรคมะเร็ง ในขณะนี้ไม่มีการบ่งชี้ได้ว่ามี BiCNU ปลอมและมีผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์ปลอม
ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ วันผลิต Lot Batch No. 
BiCNU 01/2561 02/2559 BCEM771322 EM/BC20161990 
Diluent 01/2561 02/2559 SBCDA224736 EM/BCD2220 
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 ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น 
พบว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนําเข้ามาในประเทศไทย อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) 

เอกสารอ้างอิง 
Australian Government Department of Health Therapeutic Good Administration [internet]. 
TRUEresult blood glucose test strips: Recall - risk of undetected high blood sugar levels due to 
incorrect readings. 
Available from http://www.tga.gov.au/alert/trueresult-blood-glucose-test-strips Accessed May, 23 
2016 

17. Nizoral (ketoconazole) Oral Tablets: Drug Safety Communication - Prescribing for 
Unapproved Uses including Skin and Nail Infections Continues; Linked to Patient Death 

      องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) แจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้หลีกเลี่ยง
การใช้ยาต้านเชื้อรา Ketoconazole ชนิดรับประทานในการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ เนื่องจากทําให้เกิดพิษต่อ
ตับ ปัญหาต่อต่อมหมวกไต และมีปฏิกิริยาระหว่างยาอื่นที่รุนแรง เมื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา
นี้แล้วจึงไม่อนุมัติให้มีข้อบ่งใช้ในการรักษาเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ  

 U.S FDA ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงฉลากยา Ketoconazole ชนิดรับประทานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดย
ออกมาตรการกําหนดไม่ให้ใช้เป็น first line drug ไม่ใช้รักษาติดเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ ให้ใช้เฉพาะ systemic 
fungal infection เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิด liver injury ที่ทําให้เสียชีวิต การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและ
ปัญหาต่อต่อมหมวกไต ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา Ketoconazole ที่ใช้ภายนอกเพื่อรักษาเชื้อราที่ผิวหนังหรือเล็บที่          
ไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีการส่ังใช้ในการรักษาอาการดังกล่าวอยู่ โดยรับรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิตจากตับวาย 1 ราย ที่สัมพันธ์จากการใช้ยา Ketoconazole ชนิดรับประทานในการรักษาติดเชื้อรา     
ที่เล็บ 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพควรใช้ยา Ketoconazole ชนิดรับประทานโดยประเมินความเสี่ยง
และประโยชน์ของยา และพิจารณาใช้ในการติดเชื้อที่รุนแรงเท่านั้น สําหรับผู้ป่วยหากที่ใช้ยา Ketoconazole     
ชนิดรับประทานควรรีบไปพบแพทย์ทันที เมื่อมีสัญญาณหรืออาการปัญหาจากตับ ซึ่งรวมถึงการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ 
อาเจียน หรือรู้สึกไม่สบายท้อง ผิวเหลืองหรือตาขาว (ดีซ่าน) ปัสสาวะสีคล้ําผิดปกติหรืออุจจาระสีซีด หรือความเจ็บ
และรู้สึกไม่สบายในช่องท้องบนขวา 

ข้อมูลประเทศไทย 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เคยมีการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยา 
Ketoconazole แล้ว ผลการประเมินสรุปได้ว่ายา Ketoconazole มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง แต่ต้องมี
มาตรการลดความเสี่ยงคือ จํากัดการใช้ยา ให้ใช้เฉพาะ systemic infection เท่านั้น โดยคณะกรรมการยาในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติให้ยกเลิกข้อบ่งใช้เฉพาะที่ แต่ยังคงข้อบ่งใช้การติดเชื้อราระบบ
ภายในร่างกายตามที่แต่ละบริษัทได้รับอนุมัติ และเพิ่มข้อความต่อท้ายของข้อบ่งใช้การติดเชื้อราระบบภายใน
ร่างกายว่า “ใช้ในกรณีที่รักษาด้วยยาต้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัวอ่ืน”  
 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai-
vigibase)  ต้ังแต่ 1 มกราคม 2527 ถึง 23 พฤษภาคม 2559 ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่า
สัมพันธ์กับยา Ketoconazoe ทั้งสิ้น 1,576 รายงาน 2,366 อาการ โดยพบโรคทางระบบตับและท่อน้ําดี            
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35 รายงาน 41 อาการ โดยมี 1 รายงานที่ผู้ป่วยเสียชีวิตที่อาจสัมพันธ์กับยา Ketoconazole การประเมินอยู่ใน
ระดับ possible  

เอกสารอา้งอิง 
1. U.S Food and Drug Administration [internet]. Nizoral (ketoconazole) Oral Tablets: Drug Safety 
Communication - Prescribing for Unapproved Uses including Skin and Nail Infections Continues; 
Linked to Patient Death. 
Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm502073.htm May, 23 2016 
2. http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/Webpage/main.jsf May, 23 2016 

18. Hummi Micro-Draw Blood Transfer Device by Hummingbird Med Devices: Class I Recall - 
Potential for Parts to Disconnect 

บริษัท Hummingbird Med Devices Inc ได้เรียกคืน Hummi Micro-Draw Blood Transfer Device 
เนื่องจากพบว่าจุดเชื่อมต่อรูปตัว Y และสายสีเหลืองอาจไม่เชื่อมต่อจากกันก่อนหรือระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจ
นําไปสู่การรั่วไหลของเลือดหรือของเหลวที่อาจทําให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงรวมถึง
เสียชีวิตได้ โดยมีรายละเอียดการเรียกคืน ดังนี้ 

• ABG-HM-1 Hummi Micro-Draw Blood Transfer Device 
• หมายเลขล๊อต: 15180, 15286, 15287, 15300, 15305 
• วันที่ผลิต: 29 มิถุนายน 2558 – 2 ธันวาคม 2558 
• วันที่จําหน่าย: 26 ตุลาคม 2558 – 18 พฤศจิกายน 2558 
• เครื่องมือแพทย์การเรียกคืนในสหรัฐอเมริกามี 37,750 หน่วย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเคนทักกี           

รัฐแมริแลนด์ รัฐอิลลินอยส์  
Hummi Micro-Draw Blood Transfer Device เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อเก็บตัวอย่าง

เลือดปริมาณน้อยจากทารกรวมถึงเด็กคลอดก่อนกําหนด โดยมีตัวเชื่อมรูปตัว Y ติดกับสายสีเหลืองต่อกับเข็มฉีดยา
หรืออุปกรณ์เก็บเลือดอื่นๆ  

บริษัท Hummingbird Med Devices Inc. มีการส่งจดหมายแจ้งข้อมลูไปยังลูกค้าทีไ่ด้รับผลกระทบ 
เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวให้หยุดใช้ และคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
ข้อมูลประเทศไทย 

ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น 
พบว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนําเข้ามาในประเทศไทย  

เอกสารอา้งอิง 
U.S Food and Drug Administration [internet]. Hummi Micro-Draw Blood Transfer Device by 
Hummingbird Med Devices: Class I Recall - Potential for Parts to Disconnect. Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm503695.htm2 Accessed May, 27 2016 

19. Capnostream 20 and Capnostream 20p Patient Monitor Battery Packs by Medtronic 
Respiratory and Monitoring Solutions: Class I Recall - Potential Fire Risk 
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บริษัท Medtronic Respiratory & Monitoring Solutions อยู่ระหว่างเรียกคืนแบตเตอรี่ของเครื่อง 
Capnostream 20 และ Capnostream 20p เนื่องจากพบข้อบกพร่องจากการผลิตที่เป็นเหตุให้แบตเตอรี่ร้อน
ส่งผลให้เครื่องไหม้ได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพที่ร้ายแรง รวมถึงเสียชีวิต 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• แบตเตอรี่ใช้ใน Capnostream 20 และ Capnostream 20p Patient Monitors 
• หมายเลขรุ่นที่ 016400 และ 010520 
• วันที่ผลิตและวันกระจายสินค้า : 1 เมษายน 2557 – 3 กุมภาพันธ์ 2559 
• ได้เรียกคืนเครื่องมือดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา : มี 9,817 ช้ินทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่อง Capnostream 20 และ Capnostream 20p ใช้เมื่อเครื่องมือ           
ไม่สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้ตรวจจับสัญญาณชีพ ระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
ในทารกแรกเกิดและผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลหรือระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ในวันที่ 15 เมษายน 2559 บริษัท Medtronic Respiratory & Monitoring Solutions มีจดหมาย
แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ตรวจสอบ ย้าย และทิ้งแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม       
มีคู่มือการใช้งานเครื่องมือโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสําหรับผู้ป่วยในหน่วยที่มีการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

ข้อมูลประเทศไทย 
ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น 

พบว่าไม่มีเครื่อง Capnostream 20 ในประเทศไทย แต่พบ Capnostream 20p นําเข้ามาในประเทศไทย          
อยู่ระหว่างการจัดทํารายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) 

เอกสารอา้งอิง 
U.S Food and Drug Administration [internet]. Capnostream 20 and Capnostream 20p Patient 
Monitor Battery Packs by Medtronic Respiratory and Monitoring Solutions: Class I Recall - Potential 
Fire Risk. Available from 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm503898.htm Accessed May, 30 2016 


