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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 FDA adds Boxed Warning 
for risk of serious injuries 
caused by sleepwalking 
with certain prescription 
insomnia medicines 

วัตถุออกฤทธิ์ U.S.FDA แจ้งการเพ่ิม Boxed Warning เกี่ยวกับการเกิดการบาดเจ็บอย่าง
ร้ายแรงและเสียชีวิตจาก complex sleep behaviors  ภายหลังจากการใช้
วัตถุออกฤทธิ์รักษาอาการนอนไม่หลับ โดยเฉพาะ eszopiclone (Lunesta), 
zaleplon (Sonata), and zolpidem (Ambien, Ambien CR, Edluar, 
Intermezzo, Zolpimist)  

U.S.FDA ได้รับรายงานการเกิด complex sleep behaviors จ านวน 66 ราย
ในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลลัพธ์ท าให้เกิดการบาดเจ็บอย่างร้ายแรง รวมถึง
เสียชีวิต รายงานดังกล่าวรวมถึงการใช้ในขนาดสูงโดยไม่ได้ตั้งใจ การล้ม      
ไฟไหม้ จมน้ า เกิดพิษจาก carbon monoxide hypothermia อุบัติเหตุทาง
รถยนต์ ซึ่งผู้ป่วยมักจะจ าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้ 

U.S.FDA ไม่แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์สั่ งใช้วัตถุออกฤทธิ์ 
eszopiclone zaleplon หรือ zolpidem ให้กับผู้ป่วยที่เคยเกิด complex 
sleep behaviors ภายหลังรับประทานวัตถุออกฤทธิ์รักษาอาการนอนไม่หลับ
มาก่อน และถึงแม้ว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวจะเกิดได้น้อย แต่มี
ความรุนแรง จึงควรแนะน าให้ผู้ป่วยหยุดใช้วัตถุออกฤทธิ์รักษาอาการนอนไม่
หลับหากเกิด complex sleep behaviors 

ส าหรับผู้ป่วยที่รับประทานวัตถุออกฤทธิ์รักษาอาการนอนไม่หลับและเกิด
อาการ complex sleep behavior เช่น มีการท ากิจกรรมขณะที่ไม่รู้สึกตัว 
หรือไม่สามารถจ าสิ่งที่กระท าได้ U.S.FDA แนะน าให้หยุดใช้วัตถุออกฤทธิ์
รักษาอาการนอนไม่หลับและปรึกษาแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
zolpidem ในประเทศไทย ซึ่งถูกจัดให้
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 มีข้อบ่ง
ใช้ รักษาอาการนอนไม่หลับ โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งผู้ ที่ นอนหลับยากชนิด initial 
insomnia 
- กองควบคุมวัตถุเสพติด มีการก าหนด
ข้อความมาตรฐานของเอกสารก ากับวัตถุ
ออกฤทธิ์ Zolpidem ซึ่งระบุค าเตือนว่า 
“ท าให้ง่วงซึมหลังตื่นนอน จึงไม่ควรขับขี่
ย านพาหนะ ห รื อท า ง าน เกี่ ย วกั บ
เคร่ืองจักรกล หรือ ท างานที่เสี่ยงอันตราย” 
- ข้อมูลในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai 
Vigibase) พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากการใช้ zolpidem จ านวน 
32 รายงาน โดยมี รายงานการเกิ ด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับรายงาน 
เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ผื่นคัน 
ซึ่งเป็นรายงานประเภทไม่ร้ายแรงทั้งหมด 

https://www.fda.gov/dru
gs/drug-safety-and-
availability/fda-adds-
boxed-warning-risk-
serious-injuries-caused-
sleepwalking-certain-
prescription-insomnia 
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2 Norbrook Laboratories 
Limited Expands Recall of 
Veterinary Products 

ยาสัตว ์ U.S. FDA แจ้งการเรียกคืนของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ 3 รายการ คือ 
Enroflox® 100 Injection (enrofloxacin), Noromectin® Injection 
(ivermectin) และ Ivermax® 1% Injection (ivermectin) ของบริษัท 
Norbrook Laboratories จ ากัด (Northern Ireland) เนื่องจากไม่มั่นใจ
ด้านความปราศจากเชื้อ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนดังนี้ 

Product Name, Strength  
and Package Size 

Lot 
Number 

Expiry 
Date 

Enroflox 100 (100 mg/mL; 100 mL vial) 824190A Jun 2021 

Enroflox 100 (100 mg/mL; 250 mL vial) 824290A Jun 2021 

Enroflox 100 (100 mg/mL; 250 mL vial) 828392A Jun 2021 

Enroflox 100 (100 mg/mL; 500 mL vial) 830193A Jul 2020 

Noromectin Injection (10 mg/mL; 50 mL 
vial) 

834595B Aug 2021 

Noromectin Injection (10 mg/mL; 1000 
mL vial) 

834596A Aug 2021 

Ivermax 1% Injection (10 mg/mL; 50 mL 
vial) 

834595A Aug 2021 

 
 
 
 
 
 

   จากการสื บค้ น เบื้ องต้ นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเฝ้าระวัง 
 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/norbrook-
laboratories-limited-
expands-recall-
veterinary-products 
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3 Australian Recall Actions: 
Zenith Alpha Abdominal 
Endovascular Graft 

เคร่ืองมือแพทย์ TGA ประเทศออสเตรเลียแจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
Zenith Alpha Abdominal Endovascular Graft หมายเลขรุ่น (Lot 
No.) 9232391, 9232392, 9246536, 9232393, 9226426 ของบริษัท 
William A Cook Australia Pty Ltd เนื่องจาก safety lock knob สี
เทาอาจเกิดความเสียหาย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความยากในการติดตั้ง graft 
ท าให้เพ่ิมระยะเวลาการท าหัตถการ 
 
เคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบมีรายละเอียดดังนี้ 
Zenith Alpha Abdominal Endovascular Graft 
Reference Part Numbers: ZIMB-26-84, ZIMB-24-84, ZIMB-26-98,  
                                   ZIMB-28-118 
Order Numbers:            G35999, G35993, G36030, G34388 
Lot Numbers:               9232391, 9232392, 9246536, 
                                  9232393, 9226426 
 
 
 

   - จ ากการสื บค้ นข้ อมู ล จากระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
ก า ร ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยบริษัท คุ้ ก เมดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ได้รายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ให้กับส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแล้ว  ขณะนี้ อยู่ ระหว่ างการ
ด าเนินการของบริษัทฯ 

https://apps.tga.gov.au/P
ROD/SARA/arn-
detail.aspx?k=RC-2019-
RN-00673-1 

 
 

4 Australian Recall Actions: 
Monoject Standard 
Hypodermic Needles, 
Monoject 201 Vet Pak 
Hypodermic Needle and 
Monoject Blunt Cannula 

เคร่ืองมือแพทย์ TGA ประเทศออสเตรเลียแจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
Monoject Standard Hypodermic Needles, Monoject 201 Vet 
Pak Hypodermic Needle and Monoject Blunt Cannula ที่
จ าหน่ายระหว่าง 28 มกราคม 2019 และ 23 เมษายน 2019 ของบริษัท 
Cardinal Health Australia 503 Pty Ltd เนื่องจากบริษัทฯ พบความ
บกพร่องในการผลิตที่อาจส่งผลต่อความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จ า ก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ      
ไม่พบการทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับ
ผลกระทบในประเทศไทย 

https://apps.tga.gov.au/P
ROD/SARA/arn-
detail.aspx?k=RC-2019-
RN-00671-1 

 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00673-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00673-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00673-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00673-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00671-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00671-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00671-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00671-1


4 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

5 Product Recall : Alere NT-
proBNP Calibrator and 
Control on the ARCHITECT 
and Alinity I systems 

เคร่ืองมือแพทย์ GOV.UK แจ้ง บริษัท Axis-Shield Diagnostics จ ากัด เรียกคืนของ
ผลิตภัณฑ์  Alere NT-proBNP Calibrator and Control on the 
ARCHITECT and Alinity I systems  เนื่องจาก การแสดงผลลัพธ์ที่ไม่
ถูกต้อง และอาจแสดงผลเป็น false positive  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนดังนี้ 

Product 
Lot 

Number 
Expiration 

Date 
1. Alere NT-proBNP 
for Alinity i Calibrators 

10774UP00 
10801UP00 

01SEPT19 
13NOV19 

2. Alere NT-proBNP 
for Alinity i Controls 

10777UP00 
10805UP00 

02OCT19 
14DEC19 

3. Alere NT-proBNP 
for ARCHITECT Calibrators 

902922220 02OCT19 

1. Alere NT-proBNP 
for ARCHITECT Controls 

902922185 02OCT19 

 

   
(2) 

   
(2) 

 - จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ  
พบการขึ้นทะเบียนโดย บริษัท แอ๊บบอต 
ลาบอแรตอรีส จ ากัด จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
ในประเทศไทย คือ                  

1) Alere NT-proBNP for 
ARCHITECT Calibrators 

2) Alere NT-proBNP for 
ARCHITECT Controls 
- บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ส่ ง ร า ย ง า น ก า ร
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัย 
(FSCA) ให้กับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาแล้ ว  และแจ้ ง ว่ า ได้
ด าเนินการด าเนินเรียกคืนสินค้าและ
เปลี่ยนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแล้ว 

https://mhra.filecamp.co
m/public/file/3poy-
2duddogq 

 

6 Medical Device Recall: 
lntroFlex lntroducers 

เคร่ืองมือแพทย์ TGA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ lntroFlex 
lntroducers ของบริษัท Edwards Lifesciences Pty Ltd ในบางรุ่น 
จากสถานพยาบาล เนื่องจากบริษัทฯ พบว่า nylon disk ของ IntroFlex 
Introducer มีขนาดเล็กเกินไป รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนดังนี้ 
 
lntroFlex lntroducers 
Model Number: 1355BF9 
Lot Numbers:    61417169, 61446318, 61446333, 
                       61468596, 61481228, 61481229, 61494718 

      
 

 - จากการสื บค้ นเบื้ องต้ นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โดย บริษัท เอ็ด
วาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในประเทศไทย 
- บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือความปลอดภัย (FSCA) ให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แล้ว แจ้งว่าไม่มีการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ (Model No. 1355BF9) เข้า
มาจ าหน่ายในประเทศไทย 
 
 
 
 
 

https://apps.tga.gov.au/P
ROD/SARA/arn-
detail.aspx?k=RC-2019-
RN-00683-1 
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7 Life Rising Corporation 
Recalls Chinese Herbal 
Supplements Because of 
Possible Health Risk 

อาหาร U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Life Rising Holder-W 
Holder Warmer capsules, Life Rising NECK-ND Neck Clear 
capsules, และ HoliCare Metabolism Cleansing (MET-CLS) 
tablets ของบริษัท Life Rising Corporation เนื่องจากอาจมีตะกั่ว
ปริมาณสูงในผลิตภัณฑ์ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ ์ Lot No. 
Life Rising Holder-W Holder Warmer 
capsules 

ทุก Lot ที่ซ้ือก่อนวันที่ 
2 พ.ค. 2019 

Life Rising NECK-ND Neck Clear 
capsules 

ทุก Lot ที่ซ้ือก่อนวันที่ 
2 พ.ค. 2019 

HoliCare Metabolism Cleansing  
(MET-CLS) tablets 

T81171040 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับผลกระทบใน
ประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/life-rising-
corporation-recalls-
chinese-herbal-
supplements-because-
possible-health-risk 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/life-rising-corporation-recalls-chinese-herbal-supplements-because-possible-health-risk
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

8 Vivimed Life Sciences Pvt 
Ltd Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
Losartan Potassium 25 mg, 
50 mg and 100 mg 
Tablets, USP Due to the 
Detection of Trace 
Amounts of N-Nitroso-N-
methyl-4-aminobutyric 
acid (NMBA) Impurity 

ยา U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Losartan Potassium Tablets 
USP 25 mg, 50 mg, และ 100 mg จ านวน 19 lots ของบริษัท 
Vivimed Life Sciences Pvt Ltd (Vivimed) เนื่องจากตรวจพบการ
ปนเปื้อนสาร N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) ที่
อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ในระดับที่สูงกว่า U.S.FDA ก าหนด 

ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนผลิตจากโรงงานใน Alathur, Chennai, India และ 
Distributed by Heritage Pharmaceuticals Inc, East Brunswick NJ 
(Heritage) 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนดังนี้ 
Product Name Lot Number Pack Exp.Date 
Losartan Potassium 
Tablets USP, 25 mg 

 

CLO17006A 90’s Nov 2019 

Losartan Potassium 
Tablets USP, 50 mg 

 

CLO17007A 1000's Nov 2019 
CLO17008A 1000's Nov 2019 
CLO17009A 1000's Nov 2019 
CLO17009B 90's Nov 2019 
CLO17010A 90's Nov 2019 
CLO18023A 90's Apr 2020 

Losartan Potassium 
Tablets USP, 100 mg 

 

CLO17012A 90's Nov 2019 
CLO17013A 90's Nov 2019 
CLO17014A 1000's Dec 2019 
CLO17015A 1000's Jan 2020 
CLO17016A 1000's Jan 2020 
CLO17017A 1000's Jan 2020 
CLO18001A 1000's Jan 2020 
CLO18002A 90's Jan 2020 
CLO18002B 1000's Jan 2020 
CLO18020A 90's Apr 2020 
CLO18021A 90's Apr 2020 
CLO18022A 90's Apr 2020 

 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับผลกระทบใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/vivimed-life-
sciences-pvt-ltd-issues-
voluntary-nationwide-
recall-losartan-
potassium-25-mg-50-mg-
and 

 
 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/vivimed-life-sciences-pvt-ltd-issues-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-25-mg-50-mg-and
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

9 Field Safety Notice: Boston 
Scientific: Xenform - 
Uphold - Polyform - 
Pinnacle 

เคร่ืองมือแพทย์ GOV.UK เผยแพร่ FSN ของบริษัท Boston Scientific จ ากัด เกี่ยวกับการ 
withdraw ผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนโดยวิธี 
transvaginal placement เนื่องจากในวันที่ 16 เมษายน 2019 U.S.FDA มี
ค าสั่งให้ผู้ผลิต surgical mesh ส าหรับการรักษาภาวะดังกล่าวหยุดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทันทีและ withdraw ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดของ US เนื่องด้วย 
U.S.FDA ไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้ 

 Xenform™ Soft Tissue Repair Matrix 
 Uphold™ LITE with Capio SLIM Vaginal Support System 
 Polyform™ Synthetic Mesh 
 Pinnacle™ LITE Pelvic Floor Repair Kit, Posterior 

 
(2) 

 
(2) 

 - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
ผลกระทบในประเทศไทยโดยบริษัท 
บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด 
คือ (1) Uphold™ LITE with Capio SLIM 
Vaginal Support System 
และ (2) Polyform™ Synthetic Mesh 
- บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัดได้จัดส่งรายงาน FSCA มายัง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 
แจ้งว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบใน
ประเทศไทย (บริษัทฯ ไม่เคยน าสินค้า
ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย) 

https://mhra.filecamp.co
m/public/file/3pt5-
1ggturr2 

 

10 STIFF BOY LLC. Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of THE BEAST 
Capsules Due to Presence 
of Undeclared Sildenafil 

อาหาร U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า THE BEAST ทุกล็อต ของ
บริษัท STIFF BOY, LLC โดยสมัครใจเนื่องจากตรวจพบยา sildenafil ใน
ผลิตภัณฑ์ 

 

   จ า ก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/stiff-boy-llc-issues-
voluntary-nationwide-
recall-beast-capsules-
due-presence-
undeclared-sildenafil 

 
 
 

https://mhra.filecamp.com/public/file/3pt5-1ggturr2
https://mhra.filecamp.com/public/file/3pt5-1ggturr2
https://mhra.filecamp.com/public/file/3pt5-1ggturr2
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/stiff-boy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-beast-capsules-due-presence-undeclared-sildenafil
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

11 Product Recall: ELIXIR OF 
LUMOS MASK 

เคร่ืองส าอาง HSA สิงคโปร์แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางชื่อ ELIXIR OF LUMOS 
MASK ขนาด 100 กรัม ผลิตจากประเทศโมร็อกโก (ไม่ระบุชื่อผู้ผลิต) Batch 
No. 180/125 หมดอายุวันที่ 12/2021 เนื่องจากตรวจพบสารหนู (Arsenic) 
 

 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
ในประเทศไทย 
 

https://www.hsa.gov.sg/c
ontent/hsa/en/Health_Pr
oducts_Regulation/Safet
y_Information_and_Prod
uct_Recalls/Product_Rec
alls/2019/elixir-of-lumos-
mask.html 

 
12 Testing finds 

pharmaceutical ingredients 
in unauthorized health 
products seized from 
Sunrise Lee Chinese Herbs 
Centre in Calgary, Alberta 

อาหาร Health Canada แจ้งเตือนผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ชื่อ Slim 30 Ultra 
และ Sugar Balancer เนื่องจากตรวจพบยาซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่งมีรายละเอียดการ
ตรวจพบดังนี้ 

รูปผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่ิงที่ตรวจพบ 

 

Slim 30 Ultra N,N-Didesmethyl 
sibutramine 

 

Sugar Balancer Repaglinide 

      
 

   จ า ก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบในประเทศไทย 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/69906a-
eng.php 

 

https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Recalls/2019/elixir-of-lumos-mask.html
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69906a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69906a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69906a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69906a-eng.php
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13 Revisions of PRECAUTIONS 
(9 May 2019)  

ยา PMDA แจ้งการปรับปรุงข้อความค าเตือนในเอกสารก ากับยาดังนี้ 
ชื่อสามัญ ประเด็น 

Dulaglutide เพ่ิมข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
และการอาเจียน ซึ่งได้รับรายงาน
ว่าท าให้เกิด dehydration และ 
acute kidney injury ได้ 

-Empagliflozin 
-Empagliflozin/linagliptin 
-Canagliflozin hydrate 
-Dapagliflozin propylene 
glycolate hydrate 
-Luseogliflozin hydrate 

เพ่ิมข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิดอาการ  necrotizing fasciitis 
บริเวณอวัยวะเพศและบริเวณ
ข้างเคียง (Fournier’s gangrene) 

Nivolumab เพ่ิมข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิด Pituitary impairment เช่น  
hypophysitis, hypopituitarism, 
แ ล ะ  adrenocorticotropic 
hormone deficiency 

Lenvatinib mesilate เพ่ิมข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิด Interstitial lung disease 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -จ า ก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ และ
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase)
มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1) Dulaglutide พบการขึ้นทะเบียนใน
ชื่อทางการค้า TRULICITY และไม่พบ
รายงานการเกิดอาการท้องเสียอย่าง
รุนแรงและการอาเจียน 
2) Empagliflozin พบการขึ้นทะเบียน
ในชื่อทางการค้า JARDIANCE พบ
รายงานการเกิด AE จ านวน 35 รายงาน 
โดยเป็นการเกิด Genital infection 
จ านวน 3 รายงาน 
3) Empagliflozin/linagliptin พบการ
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ใ น ชื่ อ ท า ง ก า ร ค้ า 
GLYXAMBI ไม่พบรายงาน AE เกี่ยวกับ 
Fournier’s gangrene 
4) Canagliflozin พบการขึ้นทะเบียนใน
ชื่อทางการค้า INVOKANA พบรายงาน
การเกิด AE จ านวน 4 รายงาน ซึ่งไม่
เกี่ยวกับ Fournier’s gangrene 
5) Dapagliflozin พบการขึ้นทะเบียน
ในชื่อทางการค้า FORXIGA พบรายงาน
การเกิด AE จ านวน 39 รายงาน โดย
เป็นการเกิด Genital infection จ านวน 
1 รายงาน 
6) Luseogliflozin พบการขึ้นทะเบียน
ในชื่อทางการค้า LUSEFI ไม่พบรายงาน 
เกี่ยวกับ Fournier’s gangrene 
7) Nivolumab พบการขึ้นทะเบียนใน

https://www.pmda.go.jp/
english/safety/info-
services/drugs/revision-
of-precautions/0007.html 

 

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0007.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0007.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0007.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0007.html
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

ชื่อทางการค้า OPDIVO พบรายงานการ
เกิด AE จ านวน 6 ฉบับ ซึ่งไม่พบ
ร า ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว กั บ  Pituitary 
impairment 
8) Lenvatinib พบการขึ้นทะเบียนใน
ชื่อทางการค้า LENVIMA พบรายงาน
การเกิด AE จ านวน 1 ฉบับ เป็น
รายงาน Blood pressure drop 
arterial และ Hepatic haemorrhage 
-ศูนย์ เฝ้ า ระวั งความปลอดภัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เผยแพร่จดหมาย
ข่าว HPVC Safety News เกี่ยวกับการ
เกิด Fournier’s gangrene ของยากลุ่ม 
sodium-glucose cotrasporter-2 
( SGLT2 )  inhibitors แ ล้ ว ใ น เ ดื อ น
กันยายน 2561 ซึ่งสามารถอ่านเพ่ิมเติม
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภ า พ  ห รื อ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/th
aihvc/Public/News/uploads/hpvc_
2_5_0_100795.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_2_5_0_100795.pdf
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_2_5_0_100795.pdf
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_2_5_0_100795.pdf


11 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 
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แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

14 9 May 2019: Recall of 
three brands of losartan 
products found to contain 
N-Nitroso-N-Methyl-4-
Aminobutyric Acid (NMBA) 

ยา HSA ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา losartan ในชื่อทางการค้า  
Hyperten, Losagen และ Losartas เนื่องจากตรวจพบสาร N-nitroso-
N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) มากกว่าระดับที่ยอมรับได้ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีดังนี้ 

Product 
name 

Active 
ingredient 

Strength Local supplier 

Hyperten 
Tablet 

Losartan 
Potassium 

50mg Goldplus 
Universal Pte Ltd 100mg 

Losagen 
Tablet 

Losartan 
Potassium 

50mg Medicell 
Pharmaceutical (S) 
Pte Ltd 

100mg 

Losartas 
Tablet 

Losartan 
Potassium 

50mg Apotheca 
Marketing Pte Ltd 100mg 

 

   จ า ก ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ร ะ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบในประเทศไทย 

https://www.hsa.gov.sg/c
ontent/hsa/en/Health_Pr
oducts_Regulation/Safet
y_Information_and_Prod
uct_Recalls/Product_Saf
ety_Alerts/2019/recall-
of-three-
brandsoflosartanproduct
sfoundtocontainnnitroso
nm.html 

 
15 Deshi Distributors LLC 

Issues Alert on Undeclared 
Sulfites in Deshi “Golden 
Raisins” 

อาหาร U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ Deshi “Golden Raisins” 
ขนาด 3.5, 7 และ 14 oz ของบริษัท Deshi Distributors LLC เนื่องจากมี 
sulfites ซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ อาจท าให้เกิดการแพ้อย่าง
รุนแรงในผู้ที่แพ้  sulfites ได้ 
 

       

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/deshi-distributors-
llc-issues-alert-
undeclared-sulfites-
deshi-golden-raisins 

 

https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2019/recall-of-three-brandsoflosartanproductsfoundtocontainnnitrosonm.html
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/deshi-distributors-llc-issues-alert-undeclared-sulfites-deshi-golden-raisins
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

16 Foreign product alert (FPA) อาหาร/ยา Health Canada แจ้งสรุปการประกาศการพบส่วนประกอบของยาใน
ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้ระบุไว้บนฉลากจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลใน
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งอาจท าให้เกิดผล
เสียต่อสุขภาพ ดังนี้ 

U.S. Food and Drug Administration 
Product name Hazard identified 
5K 

 

sildenafil 

AB Slim 

 

sibutramine 
phenolphthalein 
sildenafil 

Adipotrim XT 

 

phenolphthalein 

Adriana Balance S 

 

Sibutramine 
 
 
 
 
 
 
 

 
(10) 

 

 
(73) 

 - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบในประเทศไทย ดังนี้ 
1. Adriana Balance S 
    เลขที่ใบอนุญาต   11-1-11054-1-0279 
    ชื่อผู้รับอนุญาต   บริษัท พี.พี. เนเจอร์   
                           แคร์ จ ากัด 
    สถานะ คงอยู่ 
2. Asunsa 
    เลขที่ใบอนุญาต   24-1-20555-1-0438 
    ชื่อผู้รับอนุญาต   บริษัท อินโนว่า  
                           แล็บโบราโทร่ี จ ากัด 
     สถานะ ยกเลิก 
3. C.U. Plus 
    เลขที่ใบอนุญาต   74-1-19858-1-0004 
    ชื่อผู้รับอนุญาต   บริษัท คลีน แอนด์  
                           แคร์ ฟาร์มา จ ากัด 
    สถานะ คงอยู่ 
4. Grakcu Capsule 
    เลขที่ใบอนุญาต   G481/53 
    ชื่อผู้รับอนุญาต บริษัท บัวทอง 
                        เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จ ากัด 
   สถาน คงอยู่ 
5. Nuvitra 
    เลขที่ใบอนุญาต  74-2-03357-1-0138 
    ชื่อผู้รับอนุญาต   บริษัทเอสซีจี แกรนด์  
                          จ ากัด 
    สถานะ ยกเลิก 
 
 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/69842a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69842a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69842a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69842a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69842a-eng.php
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ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

African Superman 

 

sildenafil 

African Viagra 

 

sildenafil 

Asunsa 

 

sibutramine 
N-desmethylsibutramine 
Benzylsibutramine 
phenolphthalein 
diclofenac 

Baschi Quick Slimming Capsule 

 

Sibutramine 
N-desmethylsibutramine 

Best Candy 

 

Nortadalafil 
 
 
 
 
 
 

6. PAYA Dietary Supplement Product 
    เลขที่ใบอนุญาต 13-1-09849-1-0178 
    ชื่อผู้รับอนุญาต นายเทียนชัย ศิริเสน 
    สถานะ คงอยู่ 
7. Liangzern Dietary Supplements 
    เลขที่ใบอนุญาต  13-1-13557-1-0031 
    ชื่อผู้รับอนุญาต   บริษัททิพย์ทวี โอสถ  
                          จ ากัด 
    สถานะ ยกเลิก 
- ส าหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้พบการแสดง
ฉลากภาษาไทย แต่ไม่พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทย 
1. Baschi Quick Slimming Capsule 
2. Lyn DTOX FS3 
3. Chapter Plus+ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้
ประชาสัมพันธ์ย้ าเตือนอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว 
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ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Black Rhino 25000 

 

sildenafil 

Black Stallion 35000 

 

sildenafil 

Body Shape Weight Loss System 

 

phenolphthalein 

BodySlim Herbal 

 

sibutramine 

Boss Rhino 15000 

 

sildenafil 

Botanical Slimming 

 

adulterant 
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ในประเทศไทย 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

C.U. Plus 

 

sildenafil and tadalafil 

Chong Cao Qiang Shen Wang 

 

sildenafil 

Dale Mas 

 

sildenafil and tadalafil 

Ding Ji Wei Ge 

 

sildenafil 

Easy 2 Slim sibutramine 
Extenze Nutritional 

 
 
 

sildenafil 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Extenze Plus 

 

sildenafil 

Jimpness Fat Loss Slimming 
Beauty 

 

sibutramine, phenolphthalein 

FRUTA Bio 

 

sibutramine, phenolphthalein 

FRUTA Planta 

 

sibutramine, phenolphthalein 

FX75000 

 

sildenafil 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Gold Rhino 25000 

 

sildenafil 

Gold Viagra 

 

sildenafil 

Grakcu Capsule 

 

sildenafil and tadalafil 

Green Lean Body Capsule 

 

Sibutramine 
N-desmethylsibutramine 

In Shape sibutramine 
JIANFEIJINDAN Activity Girl 

 

sibutramine 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Krazzy Rhino 25000 

 

sildenafil 

Lean Extreme Max 

 

sibutramine 

Lyn DTOX FS3 

 

Sibutramine 
N-desmethylsibutramine 

Magic Slim 

 

sibutramine 

Maxidus 

 

sildenafil 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Maximum Powerful 

 

sildenafil 

Meizi Evolution 

 

sibutramine 

Meizitang Strong Version 

 

sibutramine 

Nuvitra 

 

sibutramine and fluoxetine 

On Demand 

 
 

sildenafil 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Panther Power Platinum 11000 

 

sildenafil 

PAYA Dietary Supplement 
Product 

  

sibutramine 

Platinum Maximum Strength 
Blue Pill Version 

 

sibutramine, phenolphthalein 

Platinum Rhino 25000 

 

sildenafil 

PremierZen Gold 4000 

 

sildenafil 
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ProSolution 

 

sildenafil 

Row of Antibody Pil 

 

sibutramine, phenolphthalein 

Shengan Natural Model 

 

sibutramine 

Slim Body adulterant 
Slim Evolution 

 

diclofenac 

Slim Xtreme 

 

sibutramine 
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มี ไม่มี ระหว่าง
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SlimEasy Herbs 

 

sibutramine 

Slimming Capsule 

 

sibutramine, phenolphthalein 

Slimming Plus Advanced Weight 
Loss 

 

sibutramine, phenolphthalein 

Strong Horses 

 

sildenafil 

Super Fat Burning Bomb sibutramine, phenolphthalein 
USA for Women 

 

sildenafil 
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V-Max 

 

sildenafil 

X-treme Beauty Slim 

 

sibutramine 

XXXPlosion 

 

sildenafil 

XXXPlosion Ultra 

 

sildenafil 

Health Science Authority 
AUSBEE AUSTRALIA AUSBEE 
Herbal 

 

dexamethasone, 
chloramphenicol, 
chlorpheniramine, ibuprofen 
and tetracycline 
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ในประเทศไทย 
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Pil Raja Urat Asli 

 

dexamethasone 

SHEN LOON SHE EDOLY 

 

dexamethasone 
chlorpheniramine 

Sparkle Twins 

 

sibutramine 

XXS xtraxtrasmall 

 

sibutramine 

Therapeutic Goods Administration 
Big Penis U.S.A. 

 

sildenafil and chloramphenicol 

Bulbao Male Enhancer 

 

sildenafil, tadalafil and 
yohimbine 
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Chapter Plus+ 

 

sibutramine 

Fairy sibutramine 
G Female 

 

sildenafil 

Germany Niubian 

 

sildenafil 

Hypnotic poisom capsules 

 

sibutramine, phenolphthalein 

Lanky Genuine 

 

sibutramine, phenolphthalein 
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Li Da 

 

sibutramine 

Liangzern Dietary Supplements 

 

sildenafil 

Lishou Strong Slimming capsule 

 

sibutramine 

Meltz - Instant Energy For Males 

 

vardenafil 

Mutant YK-11 Capsules 

 

tadalafil 
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Platinum Male Enhancer 

 

sildenafil and sulfoaildenafil 

Rhino 8 Platinum 8000 capsules  

 

sildenafil 

Solve Botanical Slimming 
capsules 

 

furosemide (frusemide),  
phenolphthalein  
paracetamol 

You Slim'xs capsules 

 

sibutramine 
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ในประเทศไทย 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

17 Safety Notice: Lartruvo 
(olaratumab) - Important 
information from Eli Lilly 
and Company Ltd. as 
approved by the HPRA 

ยา HPRA ประเทศไอร์แลนด์ เผยแพร่จดหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ของ
บริษัท Eli Lilly and Company Limited เกี่ยวกับการยกเลิกทะเบียนใน EU 
เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการรักษา 
 
ผลการศึกษา Phase 3 (ANNOUNCE study) ไม่พบประโยชน์จากการใช้ 
olaratumab ร่วมกับ doxorubicin ในผู้ป่วยที่เป็น advanced หรือ 
metastatic soft tissue sarcoma (STS) ตามที่ขอขึ้นทะเบียนไว้ จึงท าให้ยา
ดังกล่าวถูกยกเลิกทะเบียนใน EU 
 

 
 

  - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ LARTRUVO 
ในประเทศไทยโดยบริษัท อีไล ลิลลี่ 
เอเซีย อิงค์ (สาขาประเทศไทย) ซึ่ง
บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอยกเลิก
ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาภายในเดือนพฤษภาคม 
2562 
- ไม่พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ จ า ก ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
LARTRUVO ในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 

https://www.hpra.ie/docs
/default-source/default-
document-
library/important-safety-
information---lartruvo-
(olaratumab)20f50b2697
826eee9b55ff00008c97d
0.pdf?sfvrsn=0 

 
18 Unauthorized products 

may pose serious health 
risks (May 17, 2019) 

อาหาร Health Canada แจ้งผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาจ
ท าให้เกดิผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Unauthorized health products 
Product name Hazard identified 
7K yohimbe 
Rodeo Fantasy yohimbe 
Rush, Super Rush alkyl nitrites 
Triple Green yohimbe 
White Panther yohimbe 
Gold Rush Original isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Green Mamba yohimbe 
Kamagra 100 Gold sildenafil 
Libi Prince yohimbe 
Nitro Supra isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Passion Classic yohimbe 
Poseidon Platinum 3500 sildenafil 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบข้อมูล
การขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ
ผลกระทบในประเทศไทย 
 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/69975a-
eng.php 

 
 
 
 
 
 

https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://www.hpra.ie/docs/default-source/default-document-library/important-safety-information---lartruvo-(olaratumab)20f50b2697826eee9b55ff00008c97d0.pdf?sfvrsn=0
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69975a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69975a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69975a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69975a-eng.php
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Real Gold alkyl nitrite 
Rising Phoenix 5K yohimbe 
Shark 5K yohimbe 
Silagra 100 sildenafil 
Super Rush Original isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
3800 Hard Rock yohimbe 
Black Mamba Premium 18000 yohimbe 
Black Panther #1Triple 
Maximum 

yohimbe 

Ginseng Red 2000 sildenafil 
Premium Pro Power 3500 Yohimbe, sildenafil 
Rush Hour 72 sildenafil, tadalafil, desmethyl 

carbodenafil,  dithiodesmethyl 
carbodenafil 

XXLant 3000 yohimbe 
Ginseng Red 2000 sildenafil 
Horny Goat Weed yohimbe 
Premium X Pulse 1300, 1500, 
2000 

yohimbe 

Jaguar 11000 sildenafil and tadalafil 
Amsterdam isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Amsterdam Gold Label isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Amsterdam Platinum alkyl nitrite 
Black Ant King sildenafil and chloramphenicol 
Black Stallion 5000 sildenafil, tadalafil, 

homosildenafil 
Blue Boy alkyl nitrites 
Crypt Tonight isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Ecstasy Pop isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
English Royale isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Forta for Men tadalafil 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/69977a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69977a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69977a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69977a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69977a-eng.php
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FX 12000 sildenafil and tadalafil 
Heavy Duty Bolt isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Jungle Juice Black Label isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Jungle Juice Gold Label alkyl nitrite 
Jungle Juice Platinum isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Jungle Juice Platinum Black alkyl nitrites 
Locker Room Original isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Mr. Wonderful isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
MV7 Days 2000 sildenafil and tadalafil 
MV7 Days 3500 sildenafil and tadalafil 
Red Lips Premium yohimbe 
ResErection (bottle) sildenafil and tadalafil 
ResErection (capsule) sildenafil and tadalafil 
Rhino 25 Titanium 8000   yohimbe 
Rising Phoenix 5K yohimbe 
Rochfort isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Stamina 7 sildenafil and thiosildenafil 
Stiff Rox sildenafil 
Super Rush Black Label isobutyl nitrite (an alkyl nitrite) 
Thunder Bull yohimbe 
Wet XXX Triple Maximum yohimbe 
White Panther Triple Maximum yohimbe 
Blue Rhino 10000 yohimbe 
Hard Rock 3800 yohimbe 
Master Zone 1500 sildenafil and tadalafil 
Super Panther 7K yohimbe 
Alien2Power tadalafil 
Black Mamba Premium yohimbe 
Premium Pro Power 3500 Yohimbe, sildenafil 
Super Panther 7K yohimbe 
Victorious Premium Edition hydroxythiohomosildenafil  
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19 Recall: twinSys impactor 
with offset 

เคร่ืองมือแพทย์ TGA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ twinSys impactor with 
offset ของบริษัท Mathys Orthopaedics Pty Ltd ในบาง Batch เนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิต (Mathys AG Bettlach) ได้รับรายงานการเพ่ิมขึ้นของอัตราการ
แตกหักบริเวณส่วนปลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่สามารถน าส่วนปลายของ
ผลิตภัณฑ์ออกจาก impact hole และค้างอยู่ในร่างกาย 
 
โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 
ชื่อผลิตภัณฑ์:      twinSys impactor with offset 
Item number:   51.34.0446 
Batch number: 6054487, 6061532, 6063726, 6065504, 6066616,  
                        6067637, 6068893, 6070147 

 
 

  - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้ นทะ เบี ยน ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในประเทศไทยโดยบริษัท 
บางกอกยูนิเทรด จ ากัด 
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
- จากการตรวจสอบโดยส านักด่านอาหาร
และยาไม่พบการน าผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับ
ผลกระทบดังกล่าวเข้าในประเทศไทย 

https://apps.tga.gov.au/P
ROD/SARA/arn-
detail.aspx?k=RC-2019-
RN-00762-1 

 
20 Recall: Curam Duo 400/57 

potential for reduced 
effectiveness 

ยา TGA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Curam Duo 400/57 batch numbers 
JC5418 และ JC5419 หมดอายุเดือนกรกฎาคม 2021 ของบริษัท Sandoz 
จ ากัด เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตที่อาจท าให้ความชื้นเข้า
ไปในผลิตภัณฑ์และลดประสิทธิภาพของยาได้ 
 

 
 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบใน
ประเทศไทย 

https://www.tga.gov.au/a
lert/curam-duo-40057 

 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00762-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00762-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00762-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2019-RN-00762-1
https://www.tga.gov.au/alert/curam-duo-40057
https://www.tga.gov.au/alert/curam-duo-40057
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21 Safety Notices: 
Domperidone-containing 
products - Important 
Safety Information from 
Johnson & Johnson 
(Ireland) Ltd. as approved 
by HPRA 

ยา HPRA แจ้งว่าบริษัท Johnson and  Johnson ได้มีจดหมายถึงบุคลากรทาง
การแพทย์เกี่ยวกับการยกเลิกขนาดยาในเด็ก (paediatric posology) และย้ า
เตือนข้อบ่งใช้และข้อห้ามใช้ของยา Domperidone ที่เกี่ยวกับอาการข้างเคียง
ในระบบหัวใจ 

สืบเนื่องจากผลการศึกษาแบบ placebo-controlled study ในเด็กอายุต่ า
กว่า 12 ปีในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนเฉียบพลัน โดยใช้ยา 
domperidone ร่วมกับการให้สารน้ าทดแทนทางปาก ไม่พบความแตกต่างใน
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ท าให้
จ ากัดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี domperidone เป็นส่วนประกอบในผู้ใหญ่และ
เด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีและน  าหนักมากกว่า 35 กิโลกรัม 

ทั้งนี้ Domperidone มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ใหญ่
และเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีและน้ าหนักมากกว่า 35 กิโลกรัม ขนาดสูงสุด
ต่อวันคือ 30 มิลลิกรัม และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานกว่า 1 สัปดาห์ มีข้อห้ามใช้
ในผู้ป่วยที่ตับท างานผิดปกติ มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ เช่น congestive heart 
failure มีระดับ electrolyte ผิดปกติ ใช้ domperidone ร่วมยาอื่นที่สมารถ
ท าให้เกิด QT-prolong หรือใช้ร่วมกับยาที่มีคุณสมบัติเป็น CYP3A4 
inhibitors 

   - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
ทะเบียนยา domperidone จ านวน 
108 ต ารับ 
- ยา domperidone เป็นยาที่ต้องแจ้ง
ค า เตือนการใช้ยาไว้ ในฉลากและที่
เอกสารก ากับยาและข้อความของค า
เตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ดังนี้ 
ค าเตือนในฉลาก 

1) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคตับ 
2) ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้น

ผิดจังหวะ 
3) กรณีต้องการใช้ร่วมกับยาอื่นให้

ปรึกษาแพทย์ 
ค าเตือนในเอกสารก ากับยา 

1) ไม่ควรใช้ในผู้ป่ วยที่มีภาวะการ
ท างานของตับบกพร่องระยะปาน
กลางถึงรุนแรง 

2) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีหรือเคยมี
ภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ (QT prolongation) หรือ
ได้รับยาอ่ืนที่ส่งผลให้การท างาน
ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจยาวขึ น เช่น 
cisapride erythromycin 
ketoconazole 

3) ไม่ ค ว ร ใ ช้ ใ น ผู้ป่ ว ยที่ มี ภ า ว ะ        
โปแทสเซียม และแมกนีเซียมต่ า 

4) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ยับยั้งการ
ท างานของเอนไซม์ CYP3A4 เช่น 
ketoconazole erythromycin 
cimetidine omeprazole เพราะ

https://www.hpra.ie/docs
/default-source/default-
document-
library/important-safety-
information---
domperidone-containing-
products.pdf?sfvrsn=0 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

จะท าให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้น 
- จากการสืบค้นในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้รับรายงานการเกิด cardiac 
arrhythmia จ านวน  3  ฉบั บ 
palpitation aggravated จ านวน 1 
ฉบับ และ QT prolonged จ านวน 1 
ฉบับ จากการใช้ domperidone 

22 Safety Notices: Eliquis 
(apixaban), Pradaxa 
(dabigatran etexilate), 
Lixiana (edoxaban), Xarelto 
(rivaroxaban) - Important 
Safety Information from 
the Marketing 
Authorization Holders as 
approved by the HPRA 

ยา HPRA แจ้งบุคลากรทางการแพทย์  เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิด  
thrombotic events ซ้ า ในผู้ป่วยที่มีประวัติเกิด thrombosis ที่มี 
antiphospholipid syndrome (APS) จากการใช้ยากลุ่ม DOACs โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง rivaroxaban และไม่แนะน าให้ใช้ DOACs ในผู้ป่วยที่เป็น APS 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเส่ียงสูงในการเกิด  thrombotic 
events 

สืบเนื่องจากการหยุดการศึกษา TRAPS (randomized open-label 
multicenter study) ที่เปรียบเทียบการใช้ rivaroxaban กับการใช้ warfarin 
ในผู้ป่วยที่มีประวัติการเกิด thrombosis ที่มี antiphospholipid syndrome 
(APS) และมีความเสี่ยงสูงในการเกิด thrombotic events และพบว่ากลุ่มที่ใช้ 
rivaroxaban เกิด thrombotic events มากกว่ากลุ่มที่ใช้ warfarin 
ส าหรับ Apixaban, edoxaban และ dabigatran etexilate ปัจจุบันยังมี
ข้อมูลการศึกษาไม่มากนัก และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ิมเติม (ASTRO-
APS - Apixaban for the Secondary Prevention of Thrombosis among 
Patients with Antiphospholipid Syndrome) 
 
 
 
 
 
 
 

   - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนยาที่ได้รับผลกระทบดังนี้
ในประเทศไทย 

1) apixaban จ านวน 4 ต ารับ 
2) dabigatran etexilate จ านวน 9 

ต ารับ 
3) edoxaban จ านวน 3 ต ารับ 
4) rivaroxaban จ านวน 7 ต ารับ 

- จากการสืบค้นในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์
สุขภาพไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา  apixaban 
dabigatran etexilate edoxaban และ 
rivaroxaban  

https://www.hpra.ie/docs
/default-source/default-
document-
library/important-safety-
information---eliquis-
(apixaban)-pradaxa-
(dabigatran-etexilate)-
lixiana-(edoxaban)-
xarelto-
(rivaroxaban)effc0b26978
26eee9b55ff00008c97d0.
pdf?sfvrsn=0 
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ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

23 Beckman Coulter Life 
Sciences Recalls DxH800 
and DxH600 and DxH 900 
Hematology Analyzers Due 
to Risk of Inaccurate 
Results 

เคร่ืองมือแพทย์ U.S. FDA แจ้ง Class 1 Recall ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ UniCel DxH 
800 Coulter Cellular Analysis System, UniCel DxH 600 Coulter 
Cellular Analysis System, และ UniCel DxH 900 Coulter Cellular 
Analysis System ของบริษัท Beckman Coulter เนื่องจากให้ผลระดับเกล็ด
เลือดสูงกว่าความเป็นจริง (elevated platelet count result) โดยไม่มีการ
แจ้งเตือน ท าให้ผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการไม่ทราบถึงความผิดพลาดของ
ผลดังกล่าว  

ทั้งนี้ บริษัท Beckman Coulter ได้พัฒนา algorithm เพ่ือตรวจจับ
ข้อผิดพลาดของผลทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว ดังนี้ 

1. Software upgrades, version 3.2.1 ขึ้นไปส าหรับ DxH 800 และ 
version 1.3.1 ขึ้นไปส าหรับ DxH 600  

2. Customer-installable software patch (ตุลาคม 2018) 
3. Software version 1.0.0 ขึ้นไป ส าหรับ DxH 900 

 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบมีรายละเอียดดังนี้ 
 ชื่อผลิตภัณฑ์: 

UniCel DxH 800 Coulter Cellular Analysis System,  
      UniCel DxH 600 Coulter Cellular Analysis System,  
      UniCel DxH 900 Coulter Cellular Analysis System 
 Product Catalog/Reference No. (Part No. for device models): 

B23858, C11478, 629029, B24465, B24802, 
B68304, B66445, B63322 

 วันที่ผลิตและวันที่กระจายสินค้า: 
มกราคม 2008 ถึงปัจจุบัน (DxH 800 และ DxH 600) 
เมษายน 2018 ถึงปัจจุบัน (DxH 900) 

 
 

  - จ า กก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จ า ก ระบ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้ นทะ เบี ยน ผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในประเทศไทยโดยบริษัท พี ซี 
แอล โฮลดิ้ง จ ากัด 
- บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
และจัดส่งรายงาน FSCA ให้ส านักงานฯ 

https://www.fda.gov/me
dical-devices/medical-
device-recalls/beckman-
coulter-life-sciences-
recalls-dxh800-and-
dxh600-and-dxh-900-
hematology-analyzers-
due-risk 
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