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สรุปข่าวท่ีน่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือนน กุมภาพันธ์ 2560 
1. XtraHRD Natural Male Enhancement Capsules by Organic Herbal Supply, Inc.: Recall - 

Undeclared Drug Ingredient 
 หน่วยงาน USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ XtraHRD Natural Male Enhancement capsules 
ของบริษัท Organic Herbal Supply, Inc. เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ คือ Tadalafil ซึ่งเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้
ในการรักษา Erectile Dysfunction (ED) โดยสารดังกล่าวอาจเกิดอันตรกิริยากับยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ เช่น 
nitroglycerin และส่งผลท าให้ระดับความดันโลหิตลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มี
ระดับความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูง หรือ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องมีการใช้ยา nitrate เป็นประจ า   

ข้นมูลประเดทศไทย    
จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
เดนกสารน้างนิง 
http://164.115.28.102/FDA_PRODUCT/PRODUCT/FRM_SEARCH_FOOD.aspx accessed February, 23 2017 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/u
cm542591.htm accessed February, 3 2017 

2. Medtronic Strata II/ Strata NSC valves: Hazard alert – potential for MRI scans to affect 
valve positioning  
หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Medtronic Strata II/ Strata NSC 

valves-ของบริษัท -Med tronic-Australasia-ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ส าหรั บผู้ ที่ มี ภ าวะ โพรงสมองคั่ งน้ า  
(hydrocephalus) โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยควบคุมการไหลของน้ าหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลัง  
(cerebrospinal fluid) ที่ระบายมาจากสมองเพ่ือลดระดับความดัน เนื่องจากพบปัญหาเกี่ยวกับการกลับขั้ว 
(reverse polarized) ภายใต้สภาวะที่มีความแรงของคลื่นสนามแม่เหล็ก ซึ่งอาจส่งผลท าให้เครื่องมือดังกล่าวมีการ
อ่านค่าระดับความดันคลาดเคลื่อนไป  

ข้นมูลประเดทศไทย    
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พบว่าประเทศไทยมกีารน าเข้าเครื่อง Strata NSC valves ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือแพทย์    
เดนกสารน้างนิง 
https://www.tga.gov.au/alert/medtronic-strata-ii-strata-nsc-valves -Accessed-February,-23 2017 
 

3. Comprehensive Reverse Shoulder by Zimmer Biomet: Class I Recall - High Fracture 
Rate 

US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Comprehensive Reverse Shoulder ของบริษัท Zimmer 
Biomet เนื่องจากตรวจพบการแตกหักของกระดูกในอัตราที่สูงเกินกว่าที่ได้ระบุไว้ในฉลาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้อง
เข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งและท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงตามมาได้ เช่น สูญเสียการท างานของไหล่
อย่างถาวร เกิดการติดเชื้อ และเสียชีวิต เป็นต้น   

http://164.115.28.102/FDA_PRODUCT/PRODUCT/FRM_SEARCH_FOOD.aspx
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalPro
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizsNCpk6XSAhURTI8KHbrZCHIQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fhaamor.com%2Fth%2F%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%2F&usg=AFQjCNEg_eQHl_vMv0eS-XJm16rsx2H8Ig&sig2=mnTAPcU9UGKiew_Doh5xPw
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 Comprehensive Reverse Shoulder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่เทียม ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวแขนได้อย่างปกติอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีกล้ามเนื้อข้อไหล่ฉีกขาดชนิดรุนแรง 
และเคยมีประวัติการเปลี่ยนข้อไหล่เทียมล้มเหลว  

ข้นมูลประเดทศไทย 
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

พบว่าประเทศไทยมรการน าเข้าเครื่อง Biomet Comprehensive Reverse S ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์    
เดนกสารน้างนิง 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m542030.htm Accessed February, 17 2017 

4. MiniMed 640G insulin pump: Recall for product correction – potential loss o therapy 
due to power error 
หน่วยงาน TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Minimed 640G insulin pump 

ของบริษัท Medtronic Australasia ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยเบาหวานให้อยู่ในช่วงปกติ 
เนื่องจากพบความบกพร่องของ Software ที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง และหากเกิดปัญหาดังกล่าว 
อุปกรณ์จะมีสัญญานเตือนและหน้าจอจะแสดงข้อความ “Power error detected” และหมายเลข “25” โดยผู้ป่วย
ที่ใช้อุปกรณท์ี่มีปัญหาดังกล่าวอาจเกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดสูงและเป็นอันตรายได้ และหากผู้ใช้งานพบว่ามีการ
แสดงข้อความดังกล่าวให้ติดต่อไปยังบริษัท เพ่ือท าการตั้งค่าตัวเครื่องใหม่ต่อไป 
ข้นมูลประเดทศไทย    

จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่า
มีการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในประเทศไทย 
เดนกสารน้างนิง 
https://www.tga.gov.au/alert/minimed-640g-insulin-pump-0#consumers-Accessed-February,-20 
2017 

5. HCG (Human Chorionic Gonadotropin) Freeze Dried Vials by Synergy Rx: Recall - Lack 
of Sterility Assurance 
US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Chorionic Gonadotropin (HCG) 5,000 units/vial และ 

11,000 units/vial ของบริษัท Synergy Rx  เนื่องจากพบปัญหาด้านการท าให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ป่วย
เกิดภาวะการติดเชื้ออย่างรนุแรง และอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการกระจาย
สินค้าออกจ าหน่าย ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2016 ในรัฐ Arizona, 
California, Wisconsin, และ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทั้งนี้ ยังไม่พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

การตรวจสอบเบื้องตนจากฐานขอมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมพบวามีการข้ึน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ชื่อการค้าดังกลาวในประเทศไทย 

https://www.tga.gov.au/alert/minimed-640g-insulin-pump-0#consumers
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เดนกสารน้างนิง             
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m541722.htm Accessed February, 16 2017 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug Accessed February, 16 2017 

6. Ibuprofen Lysine Injection, 20 mg /2 mL (10 mg/mL) by ExelaPharma Sciences: Recall 
- Particulate Matter 
US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาโดยสมัครใจของบริษัท ExelaPharma-Sciences-ผู้จ าหน่ายยา 

Ibuprofen Lysine Injection, 20 mg /2 mL (10 mg/mL) ในรุ่นการผลิต PLND1613 เนื่องจากตรวจพบอนุภาคใน
ขวดยา ซึ่งอนุภาคดังกล่าวอาจท าให้เกิดการอุดตันบริเวณหลอดเลือด ท าให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

Ibuprofen Lysine Injection มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาภาวะ patent ductus arteriosus (PDA) ในทารกที่
คลอดก่อนก าหนดที่อยู่ในครรภ์มารดาไม่ถึง 32 สัปดาห์ และมีน้ าหนักตัวอยู่ในช่วง 500 - 1500 กรัม ทีร่ักษาแบบ
ปกติไม่ได้ผล 

ข้นมูลประเดทศไทย 
 การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบว่าไมม่ีการข้ึน
ทะเบียนยาดังกล่าวในประเทศไทย 
เดนกสารน้างนิง 

1. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProduc
ts/ucm540828.htm Accessed February, 14 2017 

2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug-AccessedFebruary,-14 
2017 
 

7. Alaris Syringe Pump Module (Large Volume Pump), Model 8100 and AIL Sensor Kits 
by CareFusion: Class I Recall - Alarm Error 
US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Alaris Syringe Pump Module (Large Volume Pump)-ของ

บริษัท CareFusion-เนื่องจากพบความบกพร่องของ-Air-In-Line (AIL) sensor-ท าให้ระบบการแจ้งเตือนผิดพลาด 
และส่งผลให้ syringe pump หยุดการน าส่งยาไปยังผู้ป่วย 

The Alaris Syringe Pump เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับน าส่งของเหลว เช่น สารอาหาร เลือด และยา เข้าสู่
ร่างกายผู้ป่วยในปริมาณท่ีก าหนด โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้ได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น. 
ข้นมูลประเดทศไทย 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่า
มีการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในประเทศไทย 
เดนกสารน้างนิง 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m540869.htm Accessed February, 14 2017 

8. Well Balance Xanthium & Siler Combo (Bi Yan Pian) Dietary Supplement by Kingsway 
Trading Inc.: Recall - Product Contains Banned Ephedra Alkaloids 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm541722.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm541722.htm
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug-Accessed
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm540869.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm540869.htm
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US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนของบริษัท Kingsway-Trading-Inc.-ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์-Well Balance 
Xanthium & Siler Combo (Bi Yan Pian)-Batch-No.-130401-และ-150201-เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้ง
ไว้ คือ Ephedra Herba (ma huang)-หากผู้บริโภคได้รับสารดังกล่าวจากผลิตภัณฑ์ฯ อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ชนิดร้ายแรง รวมไปถึงการเกิดภาวะหัวใจวาย และอาจน าไปสู่การเสียชีวิต 
ข้นมูลประเดทศไทย  

การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
เดนกสารน้างนิง 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m540773.htm Accessed February, 14 2017 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug Accessed February, 14 2017 

9. Erwinase for Injection – Special Handling Instructions 

 หน่วยงาน-Health-Canada-แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศแคนาดา ให้ใช้ยา  Erwinase 
for injection ด้วยความระมัดระวัง โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าวและส่งคืนบริษัทผู้ผลิต หากพบว่ามีอนุภาคใน
ขวดยาหลังการผสมผงยาเพ่ือเตรียมฉีดให้กับคนไข้ เนื่องจากมีการตรวจพบอนุภาคในขั้นตอนการตรวจแบบปกติ 
(routine inspection) ของรุ่นการผลิต CAMR-180 โดยบริษัทยืนยันว่าไม่ได้น าสินค้าที่ไม่ผ่านการประเมินลักษณะ
ภายนอกออกจ าหน่าย 
 Erwinase (erwinia L-asparaginase) เป็นยาที่ให้ร่วมกับยาต้านมะเร็ง ในข้อบ่งใช้ส าหรับรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ในระยะชักน าให้โรคสงบ (induction of remission)  
ข้นมูลประเดทศไทย 
 ผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อการค้าดังกล่าวขึ้นทะเบียน
ในประเทศไทย  

เดนกสารน้างนิง 
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62092a-eng.php. Accessed 
February, 8 2017. 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp Accessed February, 8 2017. 

10. Chao jimengnan Super Powerful Man Tablets  
หน่วยงาน TGA-ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Chao Jimengnan Super 

Powerful Man Tablets ว่าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ใน
ผลิตภัณฑ์คือ sildenafil ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินโดย TGA-เรื่อง
คุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดของกฏหมายออสเตรเลียรวมถึงสถานที่ผลิตไม่ได้รับ
อนุญาตจาก TGA 

จากการสอบสวนของ TGA-พบว่าประชาชนอาจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ online-และผู้ที่ซื้อยามานั้นให้หยุด
รับประทานยาดังกล่าว และน ายาที่เหลืออยู่คืนแก่ร้านยาในพ้ืนที่เพ่ือการก าจัดอย่างปลอดภัย  

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm540773.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm540773.htm
http://haamor.com/th/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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ข้นมูลประเดทศไทย 
 การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าวในประเทศไทย        
เดนกสารน้างนิง             
https://www.tga.gov.au/alert/chao-jimengnan-super-powerful-man-tablets Accessed February, 7 
2017 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug Accessed February, 7 2017 

11. Zhen Gongfu capsules 
หน่วยงาน TGA-ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Zhen Gongfu capsules ว่าอาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์คือ sildenafil ซึ่งเป็นยาที่ต้อง
สั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินโดย TGA-เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย หรือ
ประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดของกฏหมายออสเตรเลียรวมถึงสถานที่ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA   

จากการสอบสวนของ TGA-พบว่าประชาชนอาจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ online-และผู้ที่ซื้อยามานั้นให้หยุด
รับประทานยาดังกล่าว และน ายาที่เหลืออยู่คืนแก่ร้านยาในพ้ืนที่เพ่ือการก าจัดอย่างปลอดภัย  
ข้นมูลประเดทศไทย 

 การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าวในประเทศไทย        
เดนกสารน้างนิง             
https://www.tga.gov.au/alert/zhen-gongfu-capsules  Accessed February, 7 2017 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug Accessed February, 7 2017 

12. Impeous Man capsules 
 หน่วยงาน TGA-ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Impeous Man capsules ว่า
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์คือ sildenafil และ
Phenolphthalein ซ่ึงยาทั้งสองรายการเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และยาทั้งสองรายการไม่ได้ผ่านการ
ประเมินโดย TGA-เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพภายใต้ข้อก าหนดของกฏหมายออสเตรเลีย
รวมถึงสถานที่ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA อีกทั้งยา Phenolphthalein เป็นยาที่ถูกถอนออกจากท้องตลาดของ
ประเทศ   ออสเตรเลียแล้ว เมื่อปี 1990  

จากการสอบสวนของ TGA-พบว่าประชาชนอาจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ online-และผู้ที่ซื้อยามานั้นให้หยุด
รับประทานยาดังกล่าว และน ายาที่เหลืออยู่คืนแก่ร้านยาในพ้ืนที่เพ่ือการก าจัดอย่างปลอดภัย  
ข้นมูลประเดทศไทย 

 การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าวในประเทศไทย        
เดนกสารน้างนิง             
https://www.tga.gov.au/alert/impeous-man-capsules   Accessed February, 7 2017 
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug Accessed February, 7 2017 

https://www.tga.gov.au/alert/chao-jimengnan-super-powerful-man-tablets
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
https://www.tga.gov.au/alert/zhen-gongfu-capsules
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
https://www.tga.gov.au/alert/impeous-man-capsules
http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/DSerch.asp?id=drug
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13. Chlorhexidine Gluconate: Drug Safety Communication - Rare But Serious Allergic 
Reactions 

 USFDA แจ้งข้อมลูการเกิดserious allergic reactions ของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ 
chlorhexidine gluconate โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบได้น้อย แต่มีความรุนแรง อีกท้ัง
ยังพบว่าจ านวนรายงานมีจ านวนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซ่ึง USFDA ได้มีมาตรการจัดการความเสี่ยง โดย
ก าหนดให้มีการเพ่ิมค าเตือนในฉลากยาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว  
 Chlorhexidine gluconate ทีจ่ัดเป็นยา OTC products มีข้อบ่งใช้ส าหรับท าความสะอาดผิวหนังก่อน
ผ่าตัดและก่อนท าการฉีดยา ส าหรับยาที่ต้องมีการสั่งจ่ายโดยแพทย์ มีข้อบ่งใช้ส าหรับบ้วนปากเพ่ือรักษาภาวะ 
gingivitis, gum disease และ periodontal disease  ซึ่งกลุ่มยาที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ พบข้อความค าเตือน
เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวที่ฉลากยาแล้ว  
 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (Thai vigibase) ในช่วงที่รับรายงาน 1 มกราคม 2527 ถึง 31 มกราคม 2560 พบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีสงสัยว่าสัมพันธ์กับยาที่มีส่วนประกอบของ Chlorhexidine ทั้งสิ้น 77 ฉบับ เป็น
รายงานชนิดร้ายแรง 15 ฉบับ ไม่ร้ายแรง 62 ฉบับ ทั้งนี้ ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ serious allergic reactions 
เดนกสารน้างนิง 
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/uc
m539575.htm accessed February, 3 2017 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th accessed February, 3 2017 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm539575.htm
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm539575.htm

