
 

สรุปข่าวท่ีน่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

1. Safety advisory: 7 unauthorized sex enhancement products 

 Therapeutic Good Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จ านวน 7 รายการ ว่าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์
คือ sildenafil หรือ tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินจาก 
TGA ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายออสเตรเลีย รวมถึงสถานที่
ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่พบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูป สารที่ตรวจพบ 
MMC Maxman XI tablets 

 

undeclared sildenafil 

Maxman V capsules 

 

undeclared sildenafil 

New Advanced Technological 
tablets 

 

undeclared sildenafil 

Maxman Premium capsules 

 

undeclared sildenafil 

Dragon Max capsules 

 

undeclared tadalafil 

Oh Baby! capsules 

 

undeclared tadalafil 

Maxman IV capsules 

 

undeclared sildenafil 

 TGA ได้ร่วมกับด่านออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือท าการยึดและท าลายเพ่ือหยุดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้าประเทศออสเตรเลีย และแนะน าให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หากมีข้อสงสัย 
 



 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.tga.gov.au/alert/mmc-maxman-xi-tablets access 03/05/2560 
2. https://www.tga.gov.au/alert/maxman-v-capsules access 03/05/2560 
3. https://www.tga.gov.au/alert/new-advanced-technological-tablets access 03/05/2560 
4. https://www.tga.gov.au/alert/maxman-premium-capsules-0 access 03/05/2560 
5. https://www.tga.gov.au/alert/dragon-max-capsules access 03/05/2560 
6. https://www.tga.gov.au/alert/oh-baby-capsules access 03/05/2560 
7. https://www.tga.gov.au/alert/maxman-iv-capsules access 03/05/2560 
8. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 03/05/2560 
 
2. Unauthorized pre-workout supplement “Dust Extreme” seized from Minotaure Nutrition 
in Quebec 

                
 Health Canada แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารกระตุ้นร่างกายก่อนการออกก าลังกาย (pre-
workout) ชื่อ Dust Extreme โดย Blackstone Labs ว่าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากมีการระบุว่า
ประกอบด้วยยา 1,3 Dimethylamylamine (DMAA) ซึ่งไม่ได้รับการรับรองให้ใช้ในประเทศแคนาดา 
 1,3 Dimethylamylamine (DMAA) เป็นสารสกัด geranium ซึ่งมีผลข้างเคียงที่ท าให้เกิดความดันโลหิต
สูง หายใจล าบาก เจ็บหน้าอก โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) และเกิดผลทางจิตเวชได้ (psychiatric effects) 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63182a-eng.php access 03/05/2560 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 03/05/2560 
 



 

3. Absorb Bioresorbable Vascular Scaffold  (BVS) System 

 Abbott Vascular Australia โดยค าแนะน าจาก TGA ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ชื่อ Absorb Bioresorbable 
Vascular Scaffold (BVS) System ที่ยังไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากมีผลการศึกษาพบการเพ่ิมอัตราการเกิด heart 
attack และลิ่มเลือด (blood clot) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเทียบกับการรักษาโดยใช้ stent ชนิดอื่น 

 Absorb BVS System เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการขยายหลอดเลือด coronary arteries ที่อุดตัน และ
นอกจากนี้ TGA ยังแนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์แนะน าผู้ป่วยที่ได้รับ Absorb BVS System ในการสังเกต
อาการและอาการแสดงที่ผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ และแนะน าให้มาพบบุคลากรทางการแพทย์ทันที หากพบอาการ
ผิดปกติ และแนะน าให้รับประทาน dual antiplatelet therapy อย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิด 
heart attack และ blood clot 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ
ไทย ทั้งนี้บริษัท Abbott Vascular ได้จัดท ารายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
แพทย ์(Field Safety Corrective Action) เรียบร้อยแล้ว 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/absorb-bioresorbable-vascular-scaffold-system 
 
4. NavLock Tracker by Medtronic: Letter to Healthcare Providers - Patient Injuries Reported 

 บริษัท Medtronic โดย US FDA ได้ส่งจดหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช้
ของ Medtronic (non-Medtronic instruments) ร่วมกับ Medtronic’s NavLock Tracker เนื่องจากมีรายงาน
การเกิดการบาดเจ็บ รวมไปถึงท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจ านวน 2 ราย ซึ่งเกิดอาการเลือดไหลไม่หยุดภายหลังผ่าตัด 
(post-operative hemorrhage) ภายหลังจากรับการผ่าตัดที่ใช้ อุปกรณ์ระบบน าวิถีช่วยผ่าตัด (surgical 
stereotaxic navigation instruments) ที่ไม่ได้ถูกระบุโดย FDA ให้ใช้ร่วมกับ Medtronic’s NavLock Tracker 
ของ Medtronic’s StealthStation 

NavLock Tracker เป็นส่วนประกอบ (accessory) ของ Medtronic’s StealthStation Surgical 
Navigation System ช่วยในการน าวิถีของอุปกรณ์ขณะเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal fusion) และการผ่าตัด
เชื่อมกระดูก (interbody procedures) 

อนึ่ง บริษัท Medtronic จะปรับปรุงข้อความในส่วนข้อบ่งใช้ ( indication for use) และค าเตือน 
(warning) บนฉลาก โดยมีใจความส าคัญเพ่ือแนะน าให้ใช้ Medtronic’s NavLock Tracker ร่วมกับอุปกรณ์จาก 
Medtronic ในการผ่าตัด 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบการน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาในประเทศ
ไทย และอยู่ระหว่างการด าเนินการกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
 



 

เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm556432.htm  
access 04/05/60 
 
5. Wingman35 Crossing Catheters by ReFlow Medical: Recall - Tip Splitting or Separation 

 US FDA แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Wingman35 Crossing Catheters ที่มีการจ าหน่าย
ในช่วง มกราคม 2015 ถึง มีนาคม 2016 ของบริษัท ReFlow Medical เนื่องจากพบว่าบริเวณส่วนปลายมีการ
แตกหรือแยกออก ซึ่งการแตกออกของส่วนปลาย (tip splitting) จะท าให้การท าหน้าที่ของอุปกรณ์เสียไป และการ
แยกออกของส่วนปลาย (tip separation) อาจส่งผลให้ต้องมีการรักษาเพ่ือเก็บส่วนที่แยกออกหรืออาจท าให้เกิด
การขัดขวางการไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะส่วนปลายได้ 

 บริษัท ReFlow Medical ได้ส่งจดหมายเพ่ือแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm556541.htm 

access 04/05/60 
 
6. Erwinase for Injection - Shortage and Replacement with UK Labelled Stock 

 Health Canada แจ้งข้อมูลถึงบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Erwinase® (Erwinia             
L-asparaginase) รุ่นการผลิต (batch) CAMR-181G รวมถึง sub-lots 181G117 , 181G217 , 181G317 , 
181G417, 181G517 เนื่องจากตรวจพบว่าบาง vial มีอนุภาคติดอยู่บริเวณ stopper และ/หรือบน lyophilized 
cake ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย แต่เพราะปัญหาความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องของ
ผลิตภัณฑ์ Erwinase® Health Canada จึงได้น าเข้าผลิตภัณฑ์ในรุ่นการผลิตดังกล่าวที่ติดฉลากในสหราช -
อาณาจักรเพื่อน ามาใช้ร่วมกับตัวกรองขนาด 5 ไมครอน และเนื่องจากฉลากที่ได้รับการรับรองในประเทศแคนาดา
และสหราชอาณาจักรมีความแตกต่างกัน Health Canada ได้แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ยึดตามที่ได้รับการ
รับรองจากประเทศแคนาดาในการสั่งใช้ยา 

Erwinia L-asparaginase มีข้อบ่งใช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute Lymphatic Leukemia 
โดยใช้ร่วมกับยาอื่น และสามารถใช้ได้ในคนไข้ท่ีแพ้ E. coli Asparaginase 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบผลิตภัณฑ์ 
Erwinase® ถูกยกเลิกทะเบียนยาในปี พ.ศ. 2554 และจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 



 

เอกสารอ้างอิง 
1. http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63180a-eng.php access 04/05/60 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 04/05/60 
3. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp access 04/05/60 
 
7. Safety advisory: 10 unauthorized sex enhancement products 

 Therapeutic Good Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จ านวน 10 รายการ ว่าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้ งไว้ในผลิตภัณฑ์คือ sildenafil,  
tadalafil, chloramphenicol, zopiclone หรือ phenolphthalein ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้ผ่านการประเมินจาก TGA ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยภายใต้
ข้อก าหนดของกฎหมายออสเตรเลีย รวมถึงสถานที่ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่พบ
สารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูป สารที่ตรวจพบ 
Black Gorilla tablets 

 

undeclared sildenafil 

Gold Reallas XXX capsules 

 

undeclared sildenafil 

Real Skill Male Sexual  
Stimulant capsules 

 

undeclared sildenafil 

Rize N Shine tablets 

 

undeclared sildenafil 

100% Healthy Food For Men 
tablets 

 

undeclared sildenafil 

V9 Male Sexual Stimulant tablets 

 

undeclared sildenafil 

MME Maxman IX capsules 

 

undeclared sildenafil 



 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูป สารที่ตรวจพบ 
XXXL Penis Enlarging Ointment 

 

undeclared tadalafil 

France T253 capsules 

 

undeclared sildenafil และ 
chloramphenicol 

Dragon Power Capsules 

 

undeclared sildenafil, 
zopiclone และ 

phenolphthalein 

 TGA ได้ร่วมกับด่านออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือท าการยึดและท าลายเพ่ือหยุดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้าประเทศออสเตรเลีย และแนะน าให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หากมีข้อสงสัย 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.tga.gov.au/alert/black-gorilla-tablets access 05/05/2560 
2. https://www.tga.gov.au/alert/gold-reallas-xxx-capsules access 05/05/2560 
3. https://www.tga.gov.au/alert/real-skill-male-sexual-stimulant-capsules access 05/05/2560 
4. https://www.tga.gov.au/alert/rize-n-shine-tablets access 05/05/2560 
5. https://www.tga.gov.au/alert/100-healthy-food-men-tablets-0 access 05/05/2560 
6. https://www.tga.gov.au/alert/v9-male-sexual-stimulant-tablets access 05/05/2560 
7. https://www.tga.gov.au/alert/mme-maxman-ix-capsules access 05/05/2560 
8. https://www.tga.gov.au/alert/xxxl-penis-enlarging-ointment access 05/05/2560 
9. https://www.tga.gov.au/alert/france-t253-capsules access 05/05/2560 
10. https://www.tga.gov.au/alert/dragon-power-capsules access 05/05/2560 
11. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 05/05/2560 
 



 

8. ARANESP - Risk of Severe Skin Reactions: Stevens-Johnson Syndrome and Toxic 
Epidermal Necrolysis 

 Health Canada แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Aranesp (darbepoetin alfa) 
เนื่องจากพบรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบผิวหนังอย่างรุนแรงในผู้ป่วยบางรายคือ Stevens-
Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal necrolysis (TEN) นอกจากนี้จากฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยระดับโลก พบรายงานการเกิด SJS และ TEN จากผู้ที่ใช้ยา darbepoetin alfa จ านวน 11 ราย แต่ไม่พบ
รายงานการเกิดกรณีดังกล่าวในผู้ป่วยชาวแคนาดา 

 Darbepoetin alfa มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังหรือในผู้ป่วยเกิดโลหิตจาง
จากการได้รับยาเคมีบ าบัด และบุคลากรทางการแพทย์ควรแจ้งให้ผู้ป่วยที่ใช้ยา darbepoetin alfa ทราบถึงอาการ
ของ SJS และ TEN และแนะน าให้กลับมาพบแพทย์ทันทีหากเกิดอาการ 

ข้อมูลประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พบว่ามีการขึ้นทะเบียนต ารับยานี้ และจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai 
Vigibase) ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว 

เอกสารอ้างอิง  
1. http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63198a-eng.php access 08/05/60 
2. http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/Dserch.asp access 08/05/60 
 
9. HeartWare Splice Kit Intended to Repair the Driveline of its Ventricular Assist Device by 
Medtronic: Recall - May Cause Electrical Issues or Pump Stops 

 Medtronic โดย US FDA แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Driveline splice kit เนื่องจากเกิดปัญหาในด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ท าให้เกิดการเสียหายของชุดชิ้นส่วนสายเคเบิลและขัดขวางการเชื่อมต่อไฟฟ้า จนน าไปสู่การ
หยุดท างานของปั๊ม และเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง รวมไปถึงการเสียชีวิตได้ 

 HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ช่วยในการน าเลือดจากหัวใจไป
ยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก end-stage left ventricular heart 
failure และในผู้ที่ก าลังรอท าการปลูกถ่ายหัวใจ 

 Driveline splice kit เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมชุดต่อสายไฟฟ้าเมื่อมีการหยุดของกระแสไฟฟ้า ซึ่งถูก
จ ากัดให้ซ่อมชุดต่อสายไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้น 

 อนึ่ง บุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ HeartWare Ventricular Assist System Pump Driveline Splice Kit 
และผู้ป่วยทุกคนที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเดือนเมษายน 2015 ควรท าการ re-splice โดยต้องพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ร่วมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
 
 



 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm556998.htm 
access 08/05/60 
 
10. GEC Laxoplex Dietary Supplement Capsules by Genetic Edge Compounds: Recall - 
Presence of Anabolic Steroids 

 
 องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้เผยแพร่ข้อมูล
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ Genetic Edge Compounds ชื่อ GEC 
Laxoplex Dietary Supplement Capsules ทุกรุ่นการผลิต ที่มีการ
จ าหน่ายในช่วง 2 กุมภาพันธ์ 2015 ถึง 2 พฤษภาคม 2017 เนื่องจาก
ตรวจพบว่ามี anabolic steroids และ steroid like substance ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น ท าให้เกิดอันตราย
ต่อตับ ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย กระดูกมีการเจริญเติบโตผิดปกติในเด็ก 
เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart 
Attack) โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) และเสียชีวิต 

 GEC Laxoplex เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส าหรับใช้ในการเพ่ิมมวลกล้ามเนื้อ มีวางจ าหน่ายทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกาภายใต้ UPC code 0058049984 ทั้งนี้ Genetic Edge Compounds ได้แจ้งไปยังร้านค้าปลีกและ
ผู้บริโภค และแนะน าให้ผู้บริโภคหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นและส่งคืนไปยังร้านค้าท่ีจ าหน่ายให้ 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm557147.htm  
access 09/05/2560 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 09/05/2560 
 
 
 
 
 



 

11. Foreign Product Alert: Africa Black Ant, Anyang Herbal Blue, Anyang Herbal Red, 
Arouse-Plus, Australia Kangaroo Essence, Bazook Bullet, Change Me Herbal Slimming, 
Placebo Tablets, Ultimate & Herbal Slim Weight Loss capsules 

Health Canada แจ้งข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่ถูกตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตให้ขายในประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตามผู้บริโภคอาจได้รับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากการน าเข้าหรือสั่งซื้อทาง
อินเทอร์เน็ต รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังตาราง 

Product Name(s) Hazard(s) Identified Source of Alert 

Unauthorized Sexual Enhancement Products 

Africa Black Ant capsules Undeclared sildenafil TGA 

Arouse-Plus Undeclared tadalafil US FDA 

Australia Kangaroo Essence Undeclared sildenafil TGA 

Bazook Bullet Undeclared tadalafil US FDA 

Unauthorized Weight Loss Products 

Anyang Herbal Blue Undeclared sibutramine HSA 

Anyang Herbal Red Undeclared diclofenac, 
phenolphthalein, and 
sibutramine 

HSA 

Change Me Herbal Slimming Capsules Undeclared sibutramine TGA 

Ultimate & Herbal Slim Weight Loss 
capsules 

Undeclared sibutramine TGA 

Other Unauthorized Products 

Placebo tablets Undeclared clenbuterol TGA 

ข้อมูลประเทศไทย 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63260a-eng.php 
access 15/05/2560 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 15/05/2560 
 
 
 



 

12. Medtronic SynchroMed II implantable infusion pump: Hazard alert – risk of sudden loss 
of therapy due to reduced battery performance 

 TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนอันตรายจากเครื่องมือแพทย์ของบริษัท Medtronic Australasia ชื่อ 
Medtronic SynchroMed II implantable infusion pump ที่ผลิตก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2011 เนื่องจากอาจ
สูญเสียประสิทธิภาพในการรักษาอย่างรวดเร็วจากการที่ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลง 

 Medtronic SynchroMed II implantable infusion pump เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการน าส่งยาสู่
น้ าหล่อเลี้ยงไขสันหลังเพื่อรักษาอาการปวดเรื้อรังหรือภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

 ทั้งนี้ Medtronic Australasia ได้แนะน าให้ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวติดต่อแพทย์ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลงของอาการหรือมีอาการแย่ลง และแนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ท าการรักษาผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือ
แพทย์นี้ปฏิบัติตามข้อแนะน าล่าสุดจากทางบริษัท 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/medtronic-synchromed-ii-implantable-infusion-pump-0 access 15/05/2560 
 
13. Meditech ultrasound gel: Safety advisory - risk of bacterial contamination 

 
 TGA ประเทศออสเตรเลีย มีค าแนะน าเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชื่อ Meditech ultrasound gel 
เนื่องจากตรวจพบเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia cenocepacia ในกระแสเลือดผู้ป่วยที่รักษาตัวในแผนก
ผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit) จ านวน 9 ราย ที่ Queensland และ ACT ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2017 ทั้งนี้
ผู้สนับสนุน (sponsor) ได้ท าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทุกรุ่นแล้ว (recall number: RC-2017-RN-00631-1) 

 Meditech ultrasound gel เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแผนกผู้ป่วยหนักและหน่วยรังสีวิทยา ส าหรับการสอด
สายสวน (catheter insertion) และใช้ร่วมกับ sterile ultrasound probe cover 

 อนึ่ง TGA แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและปฏิบัติตามแนวทางการส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ และแจ้งทีมควบคุมการติดเชื้อเพ่ือติดตามอาการของผู้ป่วยที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 



 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้ามาใน
ประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/meditech-ultrasound-gel access 15/05/2560 
 
14. Man XXX Herbal capsules: Safety advisory 

           
 TGA ประเทศออสเตรเลีย แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพชื่อ Man XXX Herbal capsules ว่าอาจมี
อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์คือ levodopa ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์
เท่านั้น และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินจาก TGA ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัย
ภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย รวมถึงสถานที่ผลิตยังไม่ได้รับอนุญาตด้วย  

 TGA ได้ร่วมกับด่านออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือท าการยึดและท าลายเพ่ือหยุดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้าประเทศออสเตรเลีย และแนะน าให้ผู้ บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หากมีข้อสงสัย 

ข้อมูลประเทศไทย 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการข้ึน

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.tga.gov.au/alert/man-xxx-herbal-capsules access 15/05/2560 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 15/05/2560 
 
 
 
 
 



 

15. Philips IntelliVue MX40 wearable patient monitor 

 TGA แจ้งผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ถึงการระงับการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ชื่อ Philips 
IntelliVue MX40 wearable patient monitor ที่ผลิตโดย Philips Medical Systems สหรัฐอเมริกา และ
จ าหน่ายในประเทศออสเตรเลียโดย Philips Australia/New Zealand หลังจากพบการเพ่ิมขึ้นของรายงาน
เกี่ยวกับความล้มเหลวของเครื่องมือในการส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขณะที่เครื่องมือไม่ได้เชื่อมต่อกับ Information Centre 

 Philips IntelliVue MX40 wearable patient monitors เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม บันทึก และ
สร้างสัญญาณเตือนเกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และค่าพารามิเตอร์อ่ืนๆ 
ของผู้ป่วย และส่งข้อมูลไปยัง central station (Information Centre) และยังสามารถใช้ monitoring mode 
โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ เช่น ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

 อนึ่ง TGA ไม่แนะน าให้ใช้อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ถึงปัญหาดังกล่าว และแนะน าให้ทดสอบและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์นี้ในด้านการแจ้งเตือนบนหน้าจอและล าโพงเป็นประจ า ว่ายังมีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผู้ป่วยและใช้งานนอกเครือข่ายได้ และไม่แนะน าให้ใช้อุปกรณ์นั้นหากพบว่าล้มเหลวในระหว่างการทดสอบและ
ขณะอยู่ใน monitoring mode 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.tga.gov.au/alert/philips-intellivue-mx40-wearable-patient-monitor access 16/05/2017 
 
16. Unauthorized sexual enhancement products seized from Yonge and John Medical 
Pharmacy in Thornhill, ON 

  
 Health Canada แจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าสามารถเพ่ิมสมรรถภาพ
ทางเพศ (sexual enhancement) ชื่อ “Black Mamba 2 Premium” และ “ExtenZe”  เนื่องจากระบุว่า
ประกอบด้วยยา “yohimbe” และ “DHEA, pregnenolone, และ yohimbe bark extract” ตามล าดับ ซึ่งอาจ
ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ 



 

 DHEA และ pregnenolone เป็นยาที่สามารถเพ่ิมระดับทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายให้สูงกว่าระดับ
ปกติ และเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หลายชนิด ทั้งมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ เป็นต้น 
ส าหรับ yohimbine เป็นยาที่สามารถสกัดได้จากเปลือก yohimbe ซึ่งการใช้ yohimbine/yohimbe อาจท าให้
เกิดผลข้างเคียงท่ีเป็นอันตราย เช่น เพ่ิมความดันโลหิต เพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ 
และความผิดปกติของการนอนหลับ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ Health Canada ได้แนะน าให้หยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
หากเคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นและกังวลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อมูลประเทศไทย 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63276a-eng.php access 16/05/2017 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 16/05/2017 
 
17. Canagliflozin (Invokana, Invokamet): Drug Safety Communication - Increased Risk of Leg 
and Foot Amputations 

 US FDA แจ้งข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่พบจากการศึกษาทางคลินิกของยา canagliflozin ที่ใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยเบาหวาน ว่าพบอาการไม่พึงประสงค์เรื่องการตัดขาและเท้าในผู้ที่ใช้ยา และ US FDA เรียกร้องให้มีการ
เพ่ิมค าเตือนถึงความเสี่ยงดังกล่าวที่ฉลากผลิตภัณฑ์ 

 ผลการวิจัยของการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่ 2 การศึกษาคือ CANVAS (Canagliflozin 
Cardiovascular Assessment Study) และ CANVAS-R (A Study of the Effects of Canagliflozin on 
Renal Endpoints in Adult Participants With Type 2 Diabetes Mellitus) พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา 
canagliflozin ถูกตัดขาและเท้ามากกว่าผู้ที่ได้รับยาหลอก 2 เท่า 

 Canagliflozin เป็นยาในกลุ่ม SGLT2 inhibitors มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2   โดย 
US FDA ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวแจ้งแพทย์เมื่อพบว่ามีอาการปวดหรือแดง หรือเป็นแผล    หรือ
ติดเชื้อบริเวณขาหรือเท้า แต่ไม่แนะน าให้หยุดรับประทานยาเองจนกว่าแพทย์จะพิจารณาให้หยุดรับประทานยานั้น 
และแนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์พิจารณาถึงปัจจัยของผู้ป่วยที่อาจน าไปสู่การตัดขาและเท้า เช่น เคยมีประวัติ
ตัดขาหรือเท้ามาก่อน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ (Peripheral Arterial Disease) โรคเส้นประสาท 
(Neuropathy) และเป็นแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และหยุดยาหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 

ข้อมูลประเทศไทย 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนยา 

canagliflozin ในชื่อการค้า Invokana® และจากการตรวจสอบข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จ านวน 3 ฉบับ โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรายงานคือ กรวยไต
อักเสบ ปวดหลัง และปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 
 
 

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63276a-eng.php


 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm558605.htm  
access 17/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 17/05/2017 
 
18. Coronary Catheters by Abbott: Recall - Difficulty in Removing Balloon Sheath 

 US FDA แจ้งถึงการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ชื่อ NC Trek RX Coronary Dilatation Catheter, NC 
Traveler Coronary Dilatation Catheter และ NC Tenku RX PTCA Balloon Catheter โดยสมัครใจของ
บริษัท Abbott ที่มีการผลิตระหว่าง 1 มกราคม 2015 – 2 มกราคม 2017 และถูกจ าหน่ายระหว่าง 13 มกราคม 
2015 – 14 มีนาคม 2017 เนื่องจาก พบปัญหาเกี่ยวกับความยากล าบากในการถอดปลอกป้องกันบอลลูนซึ่งส่งผล
ต่อการพองหรือยุบของบอลลูน อาจท าให้เกิด air embolism ลิ่มเลือดอุดตันและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ 

 ทั้งนี้บริษัท Abbott แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งสิ้น 449,661 ชิ้น และการเรียกคืนนี้ไม่หมาย
รวมถึงผู้ป่วยที่ท าการผ่าตัดหัวใจโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลประเทศไทย 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบการน าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และบริษัท 

Abbott ได้รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ.2) แก่ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และได้ด าเนินการแจ้งสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และจัดท าเอกสารพร้อมส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm558737.htm  

access 17/05/2017 
 
19. LeadCare Testing Systems (with Blood Obtained from a Vein) by Magellan Diagnostics: 
FDA Safety Communication - Risk of Inaccurate Results 

 US FDA ร่วมกับ CDC แจ้งเตือนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ชื่อ LeadCare Testing Systems ประกอบด้วย 
LeadCare, LeadCare II, LeadCare Plus, และ LeadCare Ultra ผลิตโดยบริษัท Magellan Diagnostics 
เนื่องจากเครื่องแปลผลการทดสอบในเด็กและผู้ใหญ่ผิดพลาด โดยได้ผลทดสอบที่ต่ ากว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจท าให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีไม่เหมาะสม แต่ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ท าให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบัน US FDA ยังไม่พบความผิดพลาดในการแปลผลหากใช้เครื่องมือแพทย์นั้นในการทดสอบตัวอย่างเลือด
จากเส้นเลือดฝอย (capillary) 

 LeadCare Testing Systems เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวัดระดับตะกั่วในเลือด โดยสามารถวัดได้ทั้ง
จากนิ้วมือหรือส้นเท้า (capillary) หรือจากเส้นเลือดด า (venous) 

 อนึ่ง US FDA แนะน าให้ใช้ LeadCare Testing Systems โดยให้ทดสอบตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดฝอย
แทนการตรวจวัดจากเส้นเลือดด า และ CDC แนะน าให้เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี หญิงตั้งครรภ์ และมารดาผู้ให้นม
บุตรเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดระดับตะกั่วในกระแสเลือดอีกครั้ง 
 



 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่น าเข้า ใน

ประเทศไทย และอยู่ในระหว่างการด าเนินการของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพ่ือความปลอดภัยต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm558988.htm  
access 18/05/2017 
 
20. HSA Alert: ‘Royal Expert Whitening Cream’ Detected to Contain High Levels of Mercury 

      
 Health Sciences Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนผู้บริโภคมิให้ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือผิว
ขาวและลดเลือนริ้วรอยชื่อ Royal Expert Whitening Cream ที่จ าหน่ายออนไลน์ เนื่องจากตรวจพบสารปรอท
ปริมาณมากในผลิตภัณฑ์ 

 ปรอทเป็นสารที่มีความเป็นพิษและห้ามใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง การใช้ครีมที่มี
ส่วนผสมของปรอทอาจท าให้เกิดผื่น ผิวหนังเปลี่ยนสีและเกิดเป็นรอยด่าง และหากได้รับสารปรอทปริมาณสูงเป็น
เวลานานอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและไตเนื่องจากสารดังกล่าวสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังได้ 

 อนึ่ง HSA ได้ด าเนินการติดต่อไปยังเจ้าของเว็บไซต์เพ่ือให้น ารายชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากเว็บไซต์
และแนะน าให้ผู้บริโภคที่หยุดใช้และทิ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันที และแนะน าให้พบแพทย์หากเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ข้างต้น 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบเครื่องส าอาง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1.http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/News_Events/Press_Releases/2017/hsa-alert-royal-expertwhiteningcreamdetectedtocontainhighlevelso.html# 

access 23/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_CENTER/PRODUCT/FRM_SEARCH_CMT.aspx access 23/05/2017 
 
 
 



 

21. Tri-Ton by Dynamic Technical Formulations, LLC: Recall - Contains Andarine and 
Ostarine Drug Ingredients 

 US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อ Tri-Ton ของบริษัท Dynamic Technical 
Formulations LLC ทุกรุ่นการผลิตและทุกวันหมดอายุ และจ าหน่ายในช่วงมิถุนายน 2016 – มีนาคม 2017 
เนื่องจากตรวจพบ andarine และ ostarine ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม selective androgen receptor modulators 
(SARMs) และ anabolic steroid-like substances 

 การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ SARMs และ anabolic steroid-like substances อาจท าให้เกิด
ตับอักเสบเฉียบพลัน (acute liver injury) ภาวะเต้านมโตในผู้ชาย กระดูกมีการเจริญเติบโตผิดปกติในเด็ก เพ่ิม
ความเสี่ยงในการเกิด heart attack stroke และเสียชีวิตได ้

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm559907.htm  
 access 23/05/2017 
2. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 23/05/2017 
 
22. V60 Non-invasive Ventilator by Respironics: Class I Recall - Unexpected Device Shut 
Down 

 US FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ V60 Non-invasive Ventilator ของบริษัท 
Respironics ที่มีการผลิตระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2009 – 15 กันยายน 2015 และจ าหน่ายระหว่างวันที่       4 
เ ม ษ า ย น  2 0 0 9  – 1 4  กั น ย า ย น  2 0 1 5  ( ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ  serial number ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRES/res.cfm?id=154944) เนื่องจากพบว่าหมุด
ภายใน internal cable ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ของเครื่อง ventilator กับแผงควบคุมอาจเกิดการหลวมเมื่อเวลา
ผ่านไปจากการสั่งสะเทือนความถี่ต่ า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมอเตอร์และแผงควบคุม ท า
ให้เครื่อง ventilator หยุดท างานหรือท าให้เกิดการดังของสัญญาณเตือนได้ และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
รวมถึงการเสียชีวิตได้ 

 V60 Non-invasive Ventilator เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการช่วยสนับสนุนการหายใจในผู้ป่วยเด็กและ
ผู้ใหญ่ และถูกใช้ในโรงพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 ทั้งนี้ Respironics California ได้ส่งจดหมายแจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิต 

น าเข้า หรือจ าหน่ายในประเทศไทยหรือไม่ หากพบจะด าเนินการแจ้งบริษัทเพ่ือรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อไป 



 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm559856.htm  
access 23/05/2017 
 
23. Gadolinium-based Contrast Agents for Magnetic Resonance Imaging (MRI): Drug Safety 
Communication - No Harmful Effects Identified With Brain Retention 

 US FDA แจ้งผลการทบทวนความปลอดภัยจากสาร gadolinium ที่สะสมในสมองหลังจากใช้สารทึบรังสี
ดังกล่าว (gadolinium-based contrast agents, GBCAs) ในการตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Magnetic Resonance Imaging, MRI) ว่าไม่พบอันตรายต่อสุขภาพ 

 GBCAs เป็นสารที่ใช้ร่วมกับการตรวจทางรังสีและมักถูกน ามาใช้ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ตรวจด้วย MRI หรือการตรวจเส้นเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (magnetic resonance angiography, MRA) 
ตัวอย่างเช่น Ablavar, Dotarem, Eovist, Gadavist, Magnevist, MultiHance, Omniscan, OptiMARK, 
ProHance  

 ทั้งนี้ US FDA ยังไม่เปลี่ยนแปลงค าแนะน าจากเดือนกรกฎาคม 2015 และแนะน าให้บุคลากรทางการ
แพทย์จ ากัดการใช้ GBCA หากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แทน และควรประเมินความจ าเป็นในการใช้ GBCAs ใน
การท า MRIs ซ้ า 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนต ารับ GBCAs ทั้งสิ้น 5 ต ารับคือ Dotarem Magnevist MultiHance 
Omniscan และ OptiMARK และจากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ pruritus, rash, urticaria, anaphylaxis เป็นต้น  

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm559709.htm 
 access 23/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 23/05/2017 
 
24. HeartMate II LVAS Pocket System Controller by Abbott-Thoratec: Class I Recall - Due to 
Risk of Patient Injury and/or Death during Backup Controller Exchange 

 US FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ HeartMate II LVAS Pocket System 
Controller ของบริษัท Abbott-Thoratec ที่มี model/item number 105109, 106015, 106762, 107801 
และผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม 2012 ถึง ธันวาคม 2016 เนื่องจากบริษัท Abbott-Thoratec ได้รับรายงานถึง
ความผิดปกติของเครื่องมือ ท าให้ผู้ป่วยเกิดการบาดเจ็บ 19 คนและเสียชีวิต 26 คน ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเสียชีวิตเมื่อ
เปลี่ยนอุปกรณ์ controller ในขณะที่อยู่นอกโรงพยาบาล 

 Pocket System Controller เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟ (power supply) ให้กับ HeartMate II left 
ventricular assist system (LVAS) ที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการไหลเวียนโลหิตไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายใน



 

ขณะที่หัวใจไม่สามารถท างานได้เพียงพอ โดยอุปกรณ์ controller จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อ
โดยตรงกับอุปกรณ์จ่ายไฟหลัก 

 ทั้งนี้ บริษัท Abbott-Thoratec ได้ส่งจดหมายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว และจะ
ท าการปรับปรุง software และ hardware ใหม่เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเปลี่ยน pocket controller ได้ในขณะเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบมีการน าเข้า หรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวในประเทศไทย และอยู่ในระหว่างการด าเนินการของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm560222.htm  
access 24/05/2017 
 
25. Caverflo Natural Herbal Coffee: Recall - Presence of Undeclared Active Pharmaceutical 
Ingredients      

 
 US FDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ชื่อ Caverflo Natural 
Herbal Coffee ของ Caverflo.com เลข UPC 9555671709994 ทุกรุ่นการ
ผลิตและจ าหน่ายในช่วงสิงหาคม 2016 – กุมภาพันธ์ 2017 เนื่องจากตรวจพบ 
sildenafil และ tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทาง
เพศ (erectile dysfunction) และได้รับรายงานการเสียชีวิตหลังจากใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 ยา sildenafil และ tadalafil เกิดอันตรกิริยาระหว่างยากับยาในกลุ่ม 
nitrate เช่น nitroglycerin ซึ่งอาจท าให้ความดันโลหิตลดต่ าลงจนเกิดอันตรายได้ 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm560710.htm 
 access 29/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_CENTER/PRODUCT/FRM_SEARCH_CMT.aspx access 29/05/2017 
 
 
 
 
 
 



 

26. Revisions of PRECAUTIONS: Dulaglutide (genetical recombination) 

 PMDA ประเทศญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลการปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาของยา Dulaglutide ชื่อการค้า 
Trilicity ที่เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเพ่ิมอาการไม่พึงประสงค์ anaphylaxis และ 
angioedema และมีข้อความค าเตือนให้ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ผื่นลมพิษ ริมฝีปากบวม  คอหอย หรือ
กล่องเสียงบวม และหายใจล าบากของผู้ป่วย 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนต ารับยา Dulaglutide ในชื่อการค้า TRULICITY  และไม่พบรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวในฐานข้อมูล Thai Vigibase 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.pmda.go.jp/files/000218297.pdf access 30/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 30/05/2017 
 
27. Revisions of PRECAUTIONS: Pneumococcal vaccine 

 PMDA ประเทศญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลการปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาของ Pneumococcal vaccine 
ชื่อการค้า Pneumovax NP ที่เป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ pneumococcal โดยเพ่ิมอาการไม่พึง-
ประสงค์ injection site necrosis และ injection site ulcer ในเอกสารก ากับยาที่หัวข้อ Cellulitis/cellulitis-
like reaction เนื่องจาก PMDA ได้รับรายงานการเกิดอาการดังกล่าวในผู้ที่ได้รับวัคซีนในประเทศญี่ปุ่น 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนต ารับยา Pneumococcal vaccine ในชื่อการค้า Pneumovax 23  และจาก
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว คือ pain 
และ injection site pain 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.pmda.go.jp/files/000218299.pdf access 30/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 30/05/2017 
 
28. Revisions of PRECAUTIONS: Treprostinil 

 PMDA ประเทศญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลการปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาของยา Treprostinil ชื่อการค้า 
Treprost ที่ ใช้ในการรักษา pulmonary arterial hypertension โดยเพ่ิมอาการไม่พึงประสงค์ 
Hyperthyroidism และข้อความค าเตือนให้ติดตาม thyroid function ของผู้ป่วยในเอกสารก ากับยา 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 



 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.pmda.go.jp/files/000218296.pdf access 30/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 30/05/2017 
 
29. Revisions of PRECAUTIONS: Bosutinib hydrate 

 PMDA ประเทศญี่ปุ่นแจ้งข้อมูลการปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาของยา Bosutinib hydrate     
ชื่อการค้า Bosulif ที่ใช้ในการรักษา Chronic myelogenous leukemia ที่ดื้อหรือใช้ยาอ่ืนไม่ได้ผล โดยเพ่ิม
อาการไม่พึงประสงค์ Toxic epidermal necrolysis (TEN) oculomucocutaneous syndrome (Stevens-
Johnson syndrome) และ erythema multiforme และข้อความค าเตือนให้ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของ
ผู้ป่วยในเอกสารก ากับยา 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบเบื้องต้นจากระบบค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.pmda.go.jp/files/000218298.pdf access 30/05/2017 
2. http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_DRUG/SEARCH_DRUG/FRM_SEARCH_DRUG.aspx access 30/05/2017 
 
30. SpF PLUS-Mini and SpF XL IIB Implantable Spinal Fusion Stimulators by Zimmer Biomet: 
Class I Recall - Potential for Harmful Chemicals 

 US FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ชื่อ SpF PLUS-Mini และ SpF 
XL IIb Implantable Spinal Fusion Stimulators ของบริษัท Zimmer Biomet ที่มีการ
ผลิตระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2016 – 18 มกราคม 2017 และจ าหน่ายระหว่างวันที่ 28 
มีนาคม 2017 – 6 เมษายน 2017 และมี serial number ดังตารางที่ 1 เนื่องจากมีระดับ
สารเคมีที่อันตรายสูงเกินที่ได้รับอนุญาต ท าให้เกิดพิษต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะ (cytotoxicity) 
ซึ่งหากใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เช่น การติดเชื้อเรื้อรัง ต้องได้รับ
การผ่าตัดเพิ่มเติม อัมพาต และอาจเสียชีวิตได้  
 

ตารางท่ี 1 Serial number ของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
SpF-XL IIB 224595, 224598, 224607, 224608, 224610, 224613, 224615, 224621, 224622, 

224623, 224624, 224625, 224626, 224644, 224649, 224651, 224655, 224656, 
224658, 224659, 224666, 224667 

SpF-PLUS 410093, 410094, 410096, 410103, 410111, 410115, 410119, 410148, 410151, 
410158, 410171 

 Zimmer Biomet SpF PLUS-Mini และ SpF XL IIb Implantable Spinal Fusion Stimulators เป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ระหว่างการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของการเชื่อมกระดูกเข้าด้วยกัน 

 ทั้งนี้ Zimmer Biomet ได้ส่งจดหมายแจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 



 

ข้อมูลประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย การตรวจสอบจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ไม่พบการน าเข้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm561044.htm 

access 31/05/2017 
 
31. Safety advisory: 2 unauthorized sex enhancement products 

 Therapeutic Good Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จ านวน 2 รายการ ว่าอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรรับประทาน เนื่องจากตรวจพบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์
คือ sildenafil หรือ tadalafil ซึ่งเป็นยาที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้น และยาดังกล่าวไม่ได้ผ่านการประเมินจาก 
TGA ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายออสเตรเลีย รวมถึงสถานที่
ผลิตไม่ได้รับอนุญาตจาก TGA โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่พบสารที่ไม่ได้แจ้งไว้ในผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ รูป สารที่ตรวจพบ 
Dragon Power (Yong Gang 
Tablets) 

 

undeclared 
sildenafil 

Jinqiangbudor Red Dragon 
Tablets 

 

undeclared 
tadalafil 

 TGA ได้ร่วมกับด่านออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับดูแล เพ่ือท าการยึดและท าลายเพ่ือหยุดการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเข้าประเทศออสเตรเลีย และแนะน าให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์หากมีข้อสงสัย 

ข้อมูลประเทศไทย 
 การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง 
1. https://www.tga.gov.au/alert/dragon-power-yong-gang-tablets access 31/05/2560 
2. https://www.tga.gov.au/alert/jinqiangbudor-red-dragon-tablets access 31/05/2560 
3. http://164.115.28.123/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx access 31/05/2560 


