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สรุปข่าวท่ีน่าสนใจทาง Internet ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

1. Gadolinium-based contrast agents for MRI scans 
หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย  แจ้งข้อมูลโอกาสการ

เกิดการสะสมของยา Gadolinium ปริมาณเล็กน้อยในสมองของผู้ป่วยหลังจากท่ีได้รับการฉีดยานี้ เพื่อรับการ
ตรวจ Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans  ท้ังนี้ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย  TGA ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาของยา Gadolinium-based contrast agents ถึงโอกาสการเกิดการสะสม
ของยา Gadolinium ในสมองของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว  

ยา Gadolinium เป็น contrast agents ท่ีใช้ฉีดให้คนไข้ก่อนท าการตรวจ MRI scans เพื่อช่วยให้แพทย์
วินิจฉัยสภาวะของคนไข้ บริเวณอวัยวะภายใน หลอดเลือด และเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย ยา Gadolinium-
based contrast agents มี 2 ชนิดท่ีใช้ทางเวชปฏิบัติ คือ แบบ linear agents และแบบ macrocyclic agents 
โอกาสการเกิดการสะสมของยา Gadolinium จะพบในรูปแบบ linear agents มากกว่าแบบ macrocyclic 
agents  หน่วยงาน TGA แนะน าให้แพทย์สั่งใช้ยานี้ในขนาดต่ าสุดท่ีสามารถใช้วินิจฉับ MRI scans ได้ และไม่
แนะน าให้ผู้ป่วยท่ีมีประวัติเคยใช้ยาฉีดนี้วินิจฉัยในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อลดการสะสมยา 

เดิมข้อมูล Product Information ของยา Gadolinium-based contrast agents ระบุว่ายานี้ไม่ผ่าน 
blood brain barrier และไม่สะสมหรือมีการตกค้างของยา ในเนื้อเยื่อสมองของผู้ป่วย TGA และบริษัทผู้ผลิต จะ
ด าเนินการติดตามความปลอดภัยของยา Gadolinium-based contrast agents ต่อไป 

ท้ังนี้ ข้อมูลการระบุข้อความโอกาสการเกิดการสะสมของยา Gadolinium ปริมาณเล็กน้อยในสมองของ
ผู้ป่วยหลังจากท่ีได้รับการฉีดยานี้ เป็นข้อมูลแก่ส านักยาในการปรับปรุงข้อความในเอกสารก ากับยาในประเทศไทย 
ต่อไป 
เอกสารอ้างอิง  
https://www.tga.gov.au/alert/gadolinium-based-contrast-agents-mri-scans 

2. Infections associated with heater-cooler devices 

 หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศออสเตรเลีย  แจ้งข้อมูลแก่แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ถึงรายงานการเกิดการติดเชื้อ non-tuberculous mycobacterium (NTM) จาก
เครื่องมือ Stöckert Heater-Cooler 3T heater-cooler  ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด bypass หลอดเลือดหัวใจ
และใช้เครื่องมือนี้ในการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการผ่าตัด  ขณะนี้มีรายงานการติดเชื้อ 1 รายในประเทศ
ออสเตรเลีย ในขณะที่ท่ัวโลกมีรายงานการติดเชื้อมากกว่า 50 ราย ต้ังแต่ปี 2014 

 เครื่องมือ Stöckert Heater-Cooler 3T heater-cooler เป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในการควบคุม
อุณหภูมิของโลหิตในขณะท่ีมีการผ่าตัดหัวใจ เชื้อท่ีท าให้เกิดภาวะ  NTM คือ เชื้อ Mycobacterium 
chimaera โดยอาจระเหยออกมาจากระบบส่งน้ าของเครื่องมือ Heater-Cooler ในขณะท่ีใช้ควบคุมอุณหภูมิ
ระหว่างการผ่าตัด bypass ภาวะติดเชื้อเกิดได้ในผู้ป่วย ในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปีภายหลังการผ่าตัดโดย
ใช้เครื่องมือฯน้ีหน่วยงาน TGA และบริษัทผู้ผลิต ก าลังด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดการติดเชื้อนี้ ส าหรับ
เครื่องมือฯท่ีมีรายงานพบการติดเชื้อ ให้ด าเนินการเรียกคืนท้ังหมด  

https://www.tga.gov.au/alert/gadolinium-based-contrast-agents-mri-scans
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 ผลตรวจสอบข้อมูลกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเบื้องต้น
พบว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน าเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) ท้ังนี้ บริษัทได้
ด าเนินการส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (Field Safety Corrective 
Action; FSCA) ประเภทการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้ว 
ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อ Mycobacterium chimaera ในประเทศไทย 

เอกสารอ้างอิง  
https://www.tga.gov.au/alert/infections-associated-heater-cooler-devices 

3. Compounded Triamcinolone and Moxifloxacin Product for Intravitreal Injection by 
Guardian Pharmacy Services: Alert to Health Professionals - Serious Adverse Events 
Reported 
 US FDA แจ้งข้อมูลแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ถึงการเกิดรายงานอาการไม่พึงประสงค์ท่ี
ร้ายแรงจากการใช้ยาสูตรผสม Moxifloxacin กับ Triamcinolone (ผลิตโดยบริษัท Guardian Pharmacy 
Services)   โดยการฉีด Intravitreal injection ภายหลังผ่าตัดต้อ อาการฯท่ีพบคือ การมองเห็นลดลง ตาพร่ามัว 
ตามองไม่เห็นในเวลากลางคืน ความสามารถในการมองภาพสีเปลี่ยนไป ไม่สบายตา ตาไวแสง เห็นแสงวาบ ปวด
หัว คลื่นไส้ อาเจียน  

           ยาสูตรผสม Moxifloxacin กับ Triamcinolone ใช้ฉีดบริเวณลูกตา ภายหลังการผ่าตัดต้อ เพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะการติดเชื้อหรืออักเสบหลังการผ่าตัด และไม่ต้องให้ยาต้านอักเสบภายหลังการผ่าตัดอีก  ผู้ป่วยท่ีเกิด
อาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรงนี้ เมื่อได้รับการตรวจ visual function (visual acuity และ visual fields)  แล้วมี
ความผิดปกติ มีบางรายพบภาวะ retinal degeneration ประมาณ 5 เดือนผู้ป่วยสามารถหายจากอาการไม่พึง
ประสงค์ฯ  แต่พบว่า visual function ยังไม่ปกติดังเดิม 

 ในประเทศไทย ยาหยอดตา  Moxifloxacin สูตรผสมท่ีขึ้นทะเบียน ประกอบด้วย 
Moxifloxacin+Dexamethasone จ านวน 2 ต ารับ มีรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาท่ี
ร้ายแรง จ านวน 16 ราย (ข้อมูลระหว่างปี 2555-2560) โดยพบอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับความผิดปกติของตา 
จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

- ภาวะ red eye จ านวน 1 รายงาน การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยา-อาการไม่พึงประสงค์ฯ 
ด้วยเครื่องมือ Naranjo’s algorithm ได้เป็น  probable ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  

- ภาวะ vision impairment  จ านวน 1 รายงาน การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยา-อาการไม่
พึงประสงค์ฯ ด้วยเครื่องมือ Naranjo’s algorithm ได้เป็น  possible พบว่าอาการ vision impairment มี
ความส าคัญทางคลินิก 

เอกสารอ้างอิง  

1.https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm56
9123.htm 



3 
 

2. www.fda.moph.g.th/vigilance 
3. http://www.fda.moph.go.th/sites/Drug/Pages/Main.aspx 
4. Balguti Kesaria Ayurvedic Medicine: FDA Warning - High Levels of Lead 

 US FDA แจ้งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Balguti Kesaria Ayurvedic ในเด็กและทารกเนื่องจากอาจ
ได้รับพิษจากสารตะกั่วที่ปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์   ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีจ าหน่ายทางออนไลน์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศส่งมาทางไปรษณีย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

    Balguti Kesaria Ayurvedic เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระบุใช้รักษาหวัด อาการไอ รักษาภาวะ
กระดูกและฟันในเด็กและทารก ส าหรับสารตะกั่วที่พบในผลิตภัณฑ์ฯ เมื่อรับประทานเข้าไป จะท าลายระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบอิมมูน ระบบไต โดยเฉพาะในทารกและเด็กนั้น เมื่อได้รับสารตะกั่วแม้ในระดับต่ าแต่
เป็นระยะเวลานาน จะถูกท าลายระบบความทรงจ า ท าให้ระดับ IQ ลดลง รวมทั้งมีผลเสียต่อระบบร่างกาย
อ่ืนๆอีกด้วย 

 US FDA ได้รับแจ้งข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร Balguti Kesaria 
Ayurvedic ในทารกจ านวน 2 ราย คือตรวจพบมีระดับตะกั่วในเลือดสูง โดย 1 ราย มีการเจริญเติบโตช้า 

เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm563615.
htm 
5. System CS100, CS100i and CS300 Intra-Aortic Balloon Pumps by Datascope: Field 
Correction - Potential Electrical Test Failure Code 
 US FDA แจ้งเตือนการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ Intra-Aortic Balloon Pumps (IABPs) ผลิตโดย
บริษัท Datascope รุ่น CS 100i และ CS300 IABP เนื่องจากมีรายงานการเกิดความผิดปกติของระบบ
กระแสไฟฟ้า ส่งผลให้วาล์วที่เครื่องมือฯไม่สามารถเปิดออกได้ จึงท าให้เครื่องมือไม่สามารถท างานในขณะ
ผ่าตัดได้ ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือนี้เกิดภาวะวิกฤต ต้องหยุดการรักษา และเสียชีวิต บริษัท Datascope แจ้งว่า
เครื่องมือ Intra-Aortic Balloon ที่มีปัญหานี้ผลิตอยู่ในช่วง 23 มีนาคม 2003 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2013 รุ่น
ที่ผลิต ภายหลังปี วันที่ 11 ธันวาคม 2013 ไมพ่บมีความผิดปกตินี้ 

 US FDA ได้เรียกคืนเครื่องมือแพทย์ IABPs รุ่นที่มีปัญหาทั้งหมด   นอกจากนี้ บริษัทฯแนะน าการใช้
เครื่องมือ IABPs ในการผ่าตัด ควรต้องมีการทดสอบการใช้งานก่อนการลงมือใช้จริง ซึ่งใช้เวลาในการทดสอบ
ไม่นาน หากวาล์วท างานได้ เครื่องมือฯจะท างานได้ตามปกติ นอกจากนี้ US FDA ก าหนดให้แจ้งเตือนความ
เสี่ยงที่ร้ายแรงนี้ในคู่มือของเครื่องมือ IABPs รุ่น CS100i, CS100 หรือ CS300 ในประเทศไทย ไม่มีการน าเข้า 

เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm5636
15.htm 

http://www.fda.moph.g.th/vigilance
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6. Unauthorized product "Aerobic Oxygen" sold by online retailer "Good For You" may 
pose serious health risks 

 หน่วยงาน Health Canada แจ้งเตือนไม่ให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องมือ Aerobic Oxygen มาใช้เนื่องจาก
อาจเกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อร่ายกาย เช่น การเกิดพิษต่อไต  ท าให้ไตล้มเหลว โดยเครื่องมือ Aerobic 
Oxygen นี้มีจ าหน่ายทางออนไลน์ และเป็นเครื่องมือฯที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนในประเทศแคนาดา 

 Health Canada ได้ตรวจสอบเครื่องมือ Aerobic Oxygen แล้วพบว่ามีส่วนผสมของ Sodium 
Chloride รวมทั้งสารฟอกขาวที่เป็นอันตราย    Health Canada จึงแจ้งเตือนว่าไม่ควรซื้อมาใช้ โดยเครื่องมือ
นี้ระบุว่าใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งเต้านม เนื้องอกในสมอง และภาวะ 
impotence ในประเทศไทย ไม่มีการน าเข้า           

เอกสารอ้างอิง  

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64186a-eng.php 
7. Pravastatin Sodium Tablets by International Laboratories: Recall - Mislabeling 
 US FDA แจ้งข้อมูลบริษัท International Laboratories, LLC เรียกคืนยาเม็ด pravastatin 
sodium USP ขนาด 40 มิลลิกรัม Lot 115698A NDC#54458-925-16 ออกจากตลาดทั้งหมด เนื่องจากมี
การติดชื่อยาผิด พบว่าในขวดยาเป็นยาเม็ด bupropion hydrochloride XL ขนาด 300 มิลลิกรัม  

 ยาเม็ด bupropion hydrochloride เป็นยารักษาภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยที่ได้รับยานี้ อาจมีอาการไม่พึง
ประสงค์จากยา คือ ภาวะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องผูก เหงื่ออกมาก เจ็บคอ ท้องเสีย มึนงง ตาพร่า 
เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม MAOIs จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาต่อกันกับยา 
bupropion hydrochloride คืออาจพบภาวะ hypertension crisis พบอาการแพ้ที่รุนแรง และเป็นอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะชัก หากได้รับยา bupropion hydrochloride จะท าให้เกิดภาวะชักที่
รุนแรงขึ้นได ้

  บริษัท International Laboratories, LLC ได้แจ้งการเรียกคืน Lot 115698A NDC#54458-925-
16 t แก่แหล่งที่ส่งจ าหน่ายทั้งหมด และให้น ายา Lot ดังกล่าวส่งคืน ห้ามเปิดออกใช้  

เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm5710
66.htm 
8. Sterile Drug Products by Bella Pharmaceuticals: Recall - Lack of Sterility Assurance 

 US FDA แจ้งข้อมูลบริษัท Bella Pharmaceuticals เรียกคืนยาฉีดทุก Lot ที่ผลิตและจ าหน่าย
ในช่วงวันที่ 17 เมษายน 2017 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2017 ออกจากตลาดทั้งหมด เนื่องจากยาฉีดไม่ผ่าน 
sterility test 
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 ยาฉีดทุก Lot ของบริษัท Bella Pharmaceuticals ที่ผลิตและจ าหน่ายในช่วงวันที่ 17 เมษายน 
2017 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2017  และไม่ผ่าน sterility test นั้นจะท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อ
ผู้ป่วย และอาจเสียชีวิตได้ บริษัท Bella Pharmaceuticals  ได้แจ้งการเรียกคืนแก่แหล่งที่ส่งจ าหน่ายทั้งหมด 
และให้น ายา Lot ดังกล่าวส่งคืนบริษัทฯ หากผู้ป่วยใช้ยาใน Lot ดังกล่าวให้หยุดยาทันที และปรึกษาแพทย์  

เอกสารอ้างอิง  
https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm5724
05.htm 
 


