
สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
1 This dietary 

supplement 
ingredient could 
cause a miscarriage 
or harm a fetus, 
FDA warns women 

 

เสรมิอาหาร ส านักข่าว CNN เสนอข่าว U.S.FDA แจ้งเตือนหญิงวัย
เจ ริญพันธุ์ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ตภัณฑ์ เ ส ริ มอาหารที่ มี
ส่วนประกอบของ Vinpocetine  อาจท าให้เกิดการ
แท้งบุตรหรือส่งผลต่อพัฒนาของทารกในครรภ์ 
เนื่องจากมีรายงานในสัตว์ทดลองว่าท าให้น้ าหนักของ
ทารกในครรภ์ลดลงและเพิ่มโอกาสแท้ง โดยพบว่าที่
ระดับเลือดในสัตว์ตั้งครรภ์ใกล้เคียงกับรายงานในคน
หลังรับประทาน Vinpocetine เพียงครั้งเดียว บ่งช้ีได้
ว่าหญิงตั้งครรภ์อาจได้รับผลข้างเคียงดังกล่าวเช่นกัน 
การทดสอบพิษวิทยายังพิสูจน์ได้ว่าในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารแท้จริงแล้วอาจมีปริมาณ Vinpocetine สูงกว่า
ที่แนะน าในฉลาก 
 
Vinpocetine เป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์แบบใช้เดี่ยว
หรือใช้ร่วมกับส่วนประกอบการอื่นๆ ส าหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับรู้ เพิ่มพลังงาน และลดไขมันใน
ร่างกายอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 

 √  จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบใน
ประเทศไทย 

https://edition.cnn.com
/2019/06/03/health/vin
pocetine-dietary-
supplement-
miscarriage-fetal-harm-
fda/index.html 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
2 HSA Alert: Four 

Products Detected 
with Potent 
Undeclared 
Ingredients; One 
Consumer Had a 
Life-Threatening 
Event and Severe 
Heart Failure 

 

เสรมิอาหาร หน่วยงาน HSA  ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนผู้บริโภค
ไม่ให้ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ 4 รายการ คือ BB 
Body, Bello Smaze, Choco Fit และ Seahorse 
Chop Du Zhong Ba Ji Wan เนื่องจากพบ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงต่อสุขภาพ มีผู้บริโภค 
1 ราย หมดสติและต้องช่วยชีวิต ปัจจุบันต้องทรมาน
กับภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง  HSA ได้ตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พบสารที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก 
รวมทั้ งสารต้องห้ามส าหรับการลดน้ าหนักและ     
สเตียรอยด์ 

ตาราง ข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหา 
ชื่อผลิตภัณฑ์ สารท่ีพบ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี

พบในผู้บริโภค 
BB Body Sibutramine อัตราการเต้นของหัวใจ

เร็วมากท าให้หมดสติที่
ต้องช่วยชีวิต และปัจจุบัน
ต้องทรมานกับภาวะหัวใจ
ล้มเหลวอย่างรุนแรง 

Bello Smaz Sibutramine ใจสั่ น  นอน ไ ม่หลั บ 
และมีความคิดฆ่าตัว
ตาย 

Choco Fit 

 

Sibutramine ใจสั่น 

Seahorse 
Chop Du 
Zhong Ba Ji 
Wan 

 

Dexamethasone 
Chlorpheniramine 
Frusemide 

Cushing’s syndrome 

 

 √  จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบใน
ประเทศไทย 
 

https://www.hsa.gov.sg/
content/hsa/en/News_E
vents/Press_Releases/2
019/fourproductslifethr
eateningeventheartfailu
re.html 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
3 Hamilton Medical 

AG Issues Recall 
(Correction) of all 
HAMILTON-G5 
Ventilators (PN 
159001 that 
contains the 
software versions 
< 2.60) Due to 
User Error Message 
“Panel Connection 
Lost” 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน U.S.FDA  ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมลู
การเรยีกคืนผลิตภัณฑเ์ครื่องมือแพทย์ชื่อ  HAMILTON-
G5 Ventilators ของบริษัท Hamilton Medical AG 
ว่าอยู่ระหว่างการอัปเดตเครื่องมือแพทย์(PN 159001 
ทั้งหมดที่มีซอฟต์แวรเ์วอร์ช่ัน≤ 2.60) ด้วยซอฟต์แวร์รุ่น
ที่พัฒนาขึ้นใหม่เวอร์ช่ัน 2.80 เพื่อลดปัญหาการเช่ือมต่อ
ข้อมูลระหว่างเครื่องมือท่ีใช้กับหน้าจอแสดงผลที่ข้ึน
ข้อความว่า “Panel Connection Lost” ทั้งนี้ ยังไม่
พบรายงานบาดเจ็บหรืออันตรายต่อผู้ป่วย  

 

√   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภณัฑ์ได้รับผลกระทบในประเทศไทย
จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัท เค แอนด์ ดับบลิว 
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอมจ ากัด (มหาชน) ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดส่งรายงานการด าเนินการแกไ้ขเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย ์(FSCA) ต่อ 
อย. และด าเนินการปรับปรุงซอฟแวร์
เครื่องมือแพทย์ท่ีไดร้ับผลกระทบ 

https://www.fda.gov/s
afety/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/hamilton-
medical-ag-issues-
recall-correction-all-
hamilton-g5-
ventilators-pn-159001-
contains-software 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
4 Revisions of 

PRECAUTIONS to 
the Package Insert 
of Gel-filled Breast 
implant 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน PMDA ประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูล     
การแก้ ไขค า เ ตื อนใน เอกสารก ากับการ ใ ช้  
เครื่องมือแพทย์ช่ือ Gel-filled Breast Implant 
เกี่ยวกับการเกิด breast implant-associated 
anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) 
โดยแนะน าให้แจ้งข้อมูลให้ผู้ป่วยทราบอย่าง
เพียงพอก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ป่วยควรได้รับการ
ตรวจติดตามผล และควรพบแพทย์ทันทีหากมี
อาการที่สงสัย เช่น บวมบริเวณที่ฝัง เจ็บ เต้านม
ไม่สมมาตร มีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ แดง เต้านม
แข็งตัว เป็นต้น  
 
 
 
 
 

√   จากการตรวจสอบกับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พบ
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 7 บริษัท ได้แก่ 
- บ.แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด  
- บริษัท นีโอ ฟาร์ม จ ากัด 
- บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสนั (ไทย) จ ากัด  
- บริษัท บราโว่ เมดิคอลเทค จ ากัด 
- บริษัท ดิ อาร์โซลูช่ันส์ จ ากัด 
- บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด 
- บริษัท อัลฟ่า เฮลท์ แอนด์ บิวตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
- ส านักงานฯ อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงประกาศ
เกี่ยวกับการเพิ่มข้อความค าเตือนดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pmda.g
o.jp/english/safety/i
nfo-
services/devices/000
2.html 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
5 Teva 

Pharmaceuticals 
USA, Inc. Expands 
Voluntary 
Nationwide Recall of 
Losartan Potassium 
to 50 mg and 100 
mg Tablets USP, 
Sold Exclusively to 
Golden State 
Medical Supply, Inc. 

ยา หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข่าวการ
เรี ยกคืนโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์ยา ช่ือ Lorsatan 
Potassium 50 mg และ 100 mg USP จ านวน 6 lots 
ของบริษัท Teva Pharmaceuticals USA, Inc ที่ขายโดย 
Golden State Medical Supply, Inc ที่มีแหล่งวัตถุดิบ
จากบริษัท Hetero Labs Limited ประเทศอินเดีย 
เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสาร N-Nitroso-N-methyl-
4-aminobutyric acid (NMBA) ที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งใน
มนุษย ์

ตาราง ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 
GSMS FG 
NDCs 

GSMS FG 
NDC Description 

GSMS FG 
Product Lots 

GSMS FG 
Expiration Dates 

0429-317-10 LOSARTAN POTASSIUM 
50 mg TABLETS, USP 
1000 tablets/bottle 

GS017387 01/2020 

29-317-90 LOSARTAN POTASSIUM 
50 mg TABLETS 90 
tablets/bottle 

GS017651 01/2020 

60429-317-10 LOSARTAN POTASSIUM 
50 mg TABLETS 30 
tablets/bottle 

GS017387 01/2020 

60429-318-90 LOSARTAN POTASSIUM 
100 mg TABLETS 90 
tablets/bottle 

GS017042 01/2020 

60429-318-90 LOSARTAN POTASSIUM 
100 mg TABLETS 90 
tablets/bottle 

GS017043 01/2020 

60429-318-90 LOSARTAN POTASSIUM 
100 mg TABLETS, USP 
90 tablets/bottle 

GS017044 01/2020 

60429-318-90 LOSARTAN POTASSIUM 
100 mg TABLETS, USP 
90 tablets/bottle 

GS017541 01/2020 

 

 √  จากการสืบค้นจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ 
ส านักงานฯและประสานเบื้องต้นกับ SAT ส านักยา 
พบว่า  
1. ไม่มีการน าเข้ายาส าเร็จรูปจากบริษัท Teva 
Pharmaceuticals USA, Inc ที่ขายโดย Golden 
State Medical Supply, Inc แต่มีการใช้วัตถุดิบที่
ปนเปื้อนจากบริษัท Hetero Labs Limited  
2. มีผู้รับอนุญาตผลิตยาที่มีการใช้วัตถุดิบจาก 
บริษัท Hetero Labs Limited จ านวน 2 ราย
สรุปผลการด าเนินการ ได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 
มิถุนายน 2562)  
   2.1) บริษัท สยามเภสัช จ ากัด โดยส านัก ยาได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า แหล่งวัตถุดิบ losartan ที่ 
บริษัท น ามาใช้นั้นมาจาก Hetero Labs Unit III 
ซ่ึง มีกระบวนการผลิตต่างไปจากวัตถุดิบที่พบการ 
ปนเปื้อน ตามที่บริษัทฯ แจ้งจริง  
   2.2) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ 
จ ากัด ทั้งนี้ ส านักยาได้ด าเนินการแล้ว และแจ้ง
ข้อมูลโดยสรุปดังนี้ เมื่อ 20 มีนาคม 2562 US FDA 
ได้ประกาศค่า ADI ของ NMBA ในยา Losartan 
ใหม่จากที่ปริมาณ 0.96 ppm เป็น 9.82 ppm 
และจากการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน NMBA 
ในยา Losartan ทั้ง 8 รุ่นการผลิต ของ บริษัท 
เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด พบว่า รุ่น
การผลิตที่ตรวจพบปริมาณมากสุด คือ 6 ppm 
และบริษัทยินดีเรียนคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจแล้ว 
ตามที่มีการแถลงข่าววันที่ 15 มีนาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว 

 

https://www.fda.gov/saf
ety/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/teva-
pharmaceuticals-usa-
inc-expands-voluntary-
nationwide-recall-
losartan-potassium-50-
mg-and-100-mg 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/teva-pharmaceuticals-usa-inc-expands-voluntary-nationwide-recall-losartan-potassium-50-mg-and-100-mg
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ตรวจสอบ 
6 Unauthorized 

products may pose 
serious health risks 

อาหาร หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเตือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ ที่
อวดอ้างสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ลดน้ าหนัก 
หรือปลุกเซ็กส์ อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง 
เ น่ืองจากฉลากหรือผลการทดสอบพบส่วนประกอบ 
sildenafil, tadalafil, aminotadalafil หรือ yohimbe 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์คล้ายที่ถูกยึดก่อนหน้านี้ ซ่ึงผ่านการทดสอบแล้วพบว่ามี
ส่วนประกอบของ sildenafil และ tadalafil จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 
คือ Jaguar 30000, Master Zone 1500, ResERECTION!, Stiff 
Nights (ไม่มีรูป) 

  
2. ผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์คล้ายที่ถูกยึดก่อนหน้านี้ ซ่ึงผ่านการทดสอบแลว้พบว่ามี
ส่วนประกอบของ sildenafil จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ Kangaroo 
และผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของ aminotadalafil จ านวน 1 
ผลิตภัณฑ์ คือ Rhino 

            
3. ผลิตภัณฑ์ฉลากแจ้งมีส่วนประกอบของ yohimbe จ านวน 4
ผลิตภัณฑ์  คือ triple green, VIP Go Rhino Gold 69K, XXLant 
3000, Super Panther 7K 

    
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมู ล
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร ในประ เทศ ไทย ทั้ งนี้ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกน าเข้าจากการ
ท่อ งหรื อซื้ อผ่ านทางอิน เทอร์ เ น็ ต        
ซึ่งส านักอาหาร ส านักด่านอาหารและ
ยา และศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ใช้
เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการน า เข้า
ผลิตภัณฑ์  

https://healthycanadians.gc.
ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/70171a-
eng.php 
 

 
 
 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70171a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70171a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70171a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70171a-eng.php
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7 Meeting highlights 

from the 
Pharmacovigilance 
Risk Assessment 
Committee (PRAC)  
11-14 June 2019 

ยา หน่วยงาน EMA สหภาพยุโรป ได้แจ้งผลการ
ปร ะ ชุ ม  Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee (PRAC) ได้เริ่ม
ทบทวนผลิตภัณฑ์ยาช่ือ leuprorelin หลังจาก
รายงานระบุว่ามีข้อผิดพลาดระหว่างการ
จัดเตรียมยาและบริหารยา อาจท าให้ผู้ป่วยบาง
รายได้รับยาไม่เพียงพอต่อการรักษา ขณะนี้ 
PRAC จะประเมินข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดและ
พิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจ
ว่ายาได้รับการจัดเตรียมและบริหารอย่าง
เหมาะสมหรือไม่ และแนะน าให้บุคลากรทางกา
แพทย์ควรปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้ยา 
leuprorelin อย่างระมัดระวัง หากผู้ป่วยที่ใช้ยา
ดังกล่าวมีข้อกังวลควรปรึกษาแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√   - จากการตรวจสอบจากฐานข้อมลูส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้น
ทะเบียนน าเข้าเป็นผลิตภัณฑย์า 
leuprorelin (ยาใหม่ที่ผ่านการตดิตามความ
ปลอดภัยแล้ว) ในประเทศไทย จ านวน  2 
แห่ง คือ  
1) บริษัท แอสเทลลสั ฟาร์มา (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ช่ือการค้าคือ ELIGARD 7.5 MG, 
ELIGARD 22.5 MG, ELIGARD 45 MG 
2) บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จ ากัด ช่ือ
การค้าคือ ENANTONE L.P 1.88 MG, 
ENANTONE L.P.3.75 MG, ENANTONE 
L.P. 11.25 MG 
- จากฐานข้อมูล Thai vigibase พบรายงาน
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์จากยาดังกล่าว
จ านวน 29 ฉบับ ได้แก่ injection site 
pain, urticaria, arthralgia, back pain, 
dizziness, dyspnoea, injection site 
mass, injection site pain, 
hypertension, myalgia, nocturia, 
puberty precocious, rash, rash 
maculo-papular เป็นต้น ท้ังนี้ มีรายงาน 
Lack of effect จ านวน 1 ฉบับ 
 

https://www.ema.europa.eu/en
/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-
assessment-committee-prac-11-
14-june-2019 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-11-14-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-11-14-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-11-14-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-11-14-june-2019
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-11-14-june-2019
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8 Frito-Lay Issues 

Voluntary Allergy 
Alert on Undeclared 
Milk in Lay’s Lightly 
Salted Barbecue 
Flavored Potato 
Chips 

 

อาหาร หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ส านักข่าว CNN แจ้งข้อมูลการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยสมัครใจช่ือ Lay’s Lightly 
Salted Barbecue Flavored Potato Chips 
เนื่องจากอาจมีส่วนผสมของนมที่ไม่ได้แจ้งไว้ 
หากผู้ที่มีอาการแพ้หรือมีความไวต่อนมอย่าง
รุนแรงอาจเสี่ยงต่อการแพ้อย่างรุนแรงหรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการขายใน 
24 รัฐคือ Arkansas, Arizona, California, 
Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, 
Minnesota, Missouri, Mississippi, 
Montana, North Dakota, Nebraska, New 
Mexico, Nevada, Oklahoma, Oregon, 
South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, 
Washington และ Wyoming. 
 
 
 
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนช่ือการค้าตามรสชาติที่ปรากฏใน
ประเทศไทย 
 

https://www.fda.gov/safety/reca
lls-market-withdrawals-safety-
alerts/frito-lay-issues-voluntary-
allergy-alert-undeclared-milk-
lays-lightly-salted-barbecue-
flavored

 
https://edition.cnn.com/2019/0
6/17/health/lays-recall-
barbecue-lightly-salted-
trnd/index.html 
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9 Class 2 Medicines 

Recall: Paracetamol 
500mg Tablets, 1 x 
1000 PL 04077/0001 
(MDR 13-04/19) 

ยา หน่วยงาน GOV.UK สหราชอาณาจักร แจ้งการ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาชื่อ Paracetamol 500mg 
Tablets,1 x 1000 PL 04077/0001 ของ
บริษัท M&A Pharmachem เนื่องจากพบเม็ด
ยาเปลี่ยนสีเนื่องจากการปนเปื้อนของเช้ือรา
ชนิด Penicillium citrinium และ Penicillium 
brevicompactum  

รายละเอียดของผลิตภัณฑ ์
Batch No. Expiry 

Date 
Pack 
size 

First 
distributed 

 

0110 June 
2023 

1*1000 6 September 
2018 

 

0174 October 
2023 

1*1000 14 March 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าวของบริษัท M&A 
Pharmachem        ในประเทศไทย 
 

https://www.gov.uk/drug-
device-alerts/class-2-medicines-
recall-paracetamol-500mg-
tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-
mdr-13-04-19 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-paracetamol-500mg-tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-mdr-13-04-19
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-paracetamol-500mg-tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-mdr-13-04-19
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-paracetamol-500mg-tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-mdr-13-04-19
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-paracetamol-500mg-tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-mdr-13-04-19
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-paracetamol-500mg-tablets-1-x-1000-pl-04077-0001-mdr-13-04-19
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ตรวจสอบ 
10 Cook Incorporated 

Recalls Advance 
Enforcer 35 Focal 
Force PTA Balloon 
Catheter Due to 
Balloons Bursting 
Below the Rated 
Burst Pressure 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้ง
ข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ช่ือ 
Advance Enforcer 35 Focal Force PTA 
Balloon Catheter 6mm*4cm ของบริษัท 
Cook incorporated เนื่องจากได้รับข้อ
ร้องเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับ balloon ระเบิด 
ทั้งนี้ ไม่มีรายงานความผิดปกติ เสียชีวิต หรือ
บาดเจ็บจากประเด็นดังกล่าว ซึ่งหากมีอัตราการ
เกิดสูงขึ้นมีแนวโน้มท า ให้ เกิดความล่ า ช้า 
ภาวะแทรกซ้อน การบาดเจ็บของหลอดเลือด    
มีส่วนท่ีแตกของบอลลูน และเสียชีวิตได้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
Model Numbers:  
 5FR/50cm, Catalog Number ASB5-35-

50-6-4, REF Number G35248 
 5FR/80cm, Catalog Number ASB5-35-

80-6-4, REF Number G35252 
 5FR/135cm, Catalog Number ASB5-

35-135-6-4, REF Number G35257 
Lot Numbers: 9234424, 9331618, 
9212015, 9243035, 9320430, 9386804, 
9338194, 9234423, 9278982, 9209468, 
9248603, 9320429 
Manufacturing Dates: October 3, 2018 
to December 17, 2018 
Distribution Dates:  October 29, 2018 
to March 21, 2019. 
 
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเบื้องต้น ไม่พบ
การขึ้ นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดั งกล่ าว ใน
ประเทศไทย 
 

https://www.fda.gov/medical-
devices/medical-device-
recalls/cook-incorporated-recalls-
advance-enforcer-35-focal-force-
pta-balloon-catheter-due-
balloons-bursting 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/cook-incorporated-recalls-advance-enforcer-35-focal-force-pta-balloon-catheter-due-balloons-bursting
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ตรวจสอบ 
11 Premier Pharmacy 

Labs Issues 
Voluntary 
Nationwide Recall of 
all Unexpired Sterile 
Drug Product Lots 
Due to Lack of 
Sterility Assurance 

     ยา หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูล
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาโดยสมัครใจผลิตภัณฑ์ยา  
ปลอดเชื้อ (sterile drug product) ใน lots ที่เกี่ยวข้อง
และยังไม่หมดอายุของบริษัท Premier Pharmacy 
Labs เนื่องจากขาดการรับรองความปลอดเชื้อ ทั้งนี้ ยัง
ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ที่พบปัญหาดังกล่าว 
ยาที่ได้รับผลกระทบ จ านวน 13 รายการ 
1. Atropine Sulfate PF INJ 0.8mg/2ml (0.4mg/ml)  
2. Brilliant Blue 0.5mg/ml (0.05%) Ophthalmic PF 
INJ 
3. Buprenorphine HCL 12 mg/20ml (0.6mg/ml) 
Injection 
4. ChlorproMAZINE HCL 25mg/ml INJ  
5.Dexamethasone Sodium Phosphate 24 mg/ml 
Preservative Free Sterile Solution for INJ 
6. Droperidol 0.625mg/ml Injectable Sterile 
Solution 
7. Isoproterenol HCL in D5W (Sterile to sterile) 
200 mcg/50ml (4 mcg/ml) 
8. Isoproterenol HCL in D5W (Sterile to sterile) 
500 mcg/50ml (10 mcg/ml) 
9. Lidocaine 0.5%/Phenylephrine 0.75% P.F.INJ 
10. Mitomycin 40 mg/10ml Preservative Free 
Irrigation (4mg/ml) 
11. Naloxone HCL Preserved INJ 500mg/50ml 
(10mg/ml) 
12. Neostigmine Methylsulfate 5 mg/5ml 
(1mg/ml) 
13. Orphenadrine Citrate 30mg/ml Sterile 
Injectable Solution*contains Sulfates 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่มีการน าเข้า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า จ า ก บ ริ ษั ท  Premier 
Pharmacy Labs ในประเทศไทย 
 

https://www.fda.gov/safety/recalls-
market-withdrawals-safety-
alerts/premier-pharmacy-labs-
issues-voluntary-nationwide-recall-
all-unexpired-sterile-drug-product-
lots-due 
 

 
 
 
 
 
 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
12 
 
 
 
 
 
 

 

Voluntary Field 
Corrective Action 
Issued for GE 
Healthcare’s Giraffe 
and Panda i-Res 
Infant Warmers 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้ง
ข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์โดย
สมัครใจช่ือ GE Healthcare’s Giraffe and 
Panda i-Res Infant Warmers ของบริษัท GE 
Healthcare เนื่องจาก bedside panels และ 
latch areas บนเตียงอาจร้าวหรือเสียหายหาก
ใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

https://www.fda.gov/safety/reca
lls-market-withdrawals-safety-
alerts/voluntary-field-corrective-
action-issued-ge-healthcares-
giraffe-and-panda-i-res-infant-
warmers 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
13 Teleflex Medical 

Recalls the Hudson 
RCI Sheridan and 
Sheridan 
Endotracheal Tubes 
Due to Risk of the 
Sheridan Connector 
Disconnecting from 
the Breathing Circuit 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูล
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ Hudson 
RCI Sheridan และ Sheridan Endotracheal 
Tubes ของบริษัท Teleflex Medical เนื่องจาก
ความเสี่ยงที่ Sheridan Connector ไม่เชื่อมกับ 
Breathing Circuit ที่อาจท าให้ผู้ป่วยป่วยได้รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอได้ โดยบริษัทได้รับเร่ืองร้องเรียน
ดังกล่าวทั้งสิ้น 179 เร่ือง และ 192 เร่ืองสัมพันธ์กับ 
ETT disconnection ซึ่งท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย
และบาดเจ็บร้ายแรง 1 ราย 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
Sheridan® branded Endotracheal Tubes และ 
Connectors EIF-000361.  
Product sizes 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 cและ 8.5 
mm 
Specific Lots: 
-Hudson RCI® Sheridan LTS® 
-Hudson RCI® Sheridan (CF, Preformed, HZT) 
6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 mm 
-Hudson RCI® Sheridan®/EZ-ENDO 6.0, 6.5, 
7.0, 7.5, 8.0, 8.5 mm 
-Hudson RCI® Sheridan® Uncuffed 6.0, 6.5, 
7.0 mm 
-Sheridan/CF Novaplus® 7.0 
-Sheridan/HVT® Novaplus® 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 
mm 
Distribution Dates: October 2016 ถึง May 
2019 
  

√   จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเบื้องต้น พบ
การขึ้ นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดั งกล่ าว ใน
ประเทศไทย โดยบริษัท คอนติเนลตัน เมด
ลิงค์ จ ากัด ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภั ยในการใ ช้ เครื่ อ งมือแพทย์ส่ ง
ส านักงานฯ 

https://www.fda.gov/medical-
devices/medical-device-
recalls/teleflex-medical-recalls-
hudson-rci-sheridan-and-sheridan-
endotracheal-tubes-due-risk-
sheridan 
 
 
 

 
 
 

 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียน 

ในไทย ข้อมูลส าคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล่งข่าว 
มี ไม่มี ระหว่าง

ตรวจสอบ 
14 Lartruvo▼ 

(olaratumab): 
withdrawal of the 
EU marketing 
authorisation due to 
lack of efficacy 

     ยา หน่วยงาน GOV.UK ประเทศสหราชอาณาจักร        
แจ้งข้อมูลการถอนทะเบยีนยา Lartruvo® 
(olaratumab) ออกจากสหภาพยโุรป เนื่องจาก
ยาขาดประสิทธิภาพ  

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ยาดังกล่าวเคย
ขึ้นทะเบียนโดยบริษัท อีไล ลิลลี่ เอเซีย อิงค์ 
(สาขาประเทศไทย) ทั้งนี้ บริษัทได้ยกเลิก
ทะเบียนไปเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562  

https://www.gov.uk/drug-safety-
update/lartruvo-olaratumab-
withdrawal-of-the-eu-marketing-
authorisation-due-to-lack-of-
efficacy  
 

 
 

15 Company led drug 
alert – Docetaxel 
Injection 160mg 
/16ml and 
Docetaxel Injection 
20mg / 2ml 

ยา หน่วยงาน GOV.UK ประเทศสหราชอาณาจักร        
แจ้งข้อมูลเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาคือ Docetaxel 
Injection 160mg /16ml and Docetaxel 
Injection 20mg / 2ml ของบริษัท Pfizer UK 
Limited เนื่องจากพบระดับของ 10-oxo-
docetaxel ที่อาจเกินระดับที่ยอมรับได้เมื่อถึง
ระยะเวลา shelf-life 

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์

Batch No. Strength Expiry Date 

S0150518 20 mg/2 ml 31-Oct-2020 

S0390218 160 mg/16 ml 31-Oct-2020 

S0120218 160 mg/16 ml 31-Oct-2020 

 

 

 

  

 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา พบข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนยา HOSPIRA DOCETAXEL 
INJECTION (10 mg/ml) ของบริษัท ไฟ
เซอร์ พาร์ค เดวิส (ประเทศไทย) จ ากัด แต่
ไม่พบความแรงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/drug-device-
alerts/company-led-drug-alert-
docetaxel-injection-160mg-16ml-
and-docetaxel-injection-20mg-2ml 
 

 
 

 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-160mg-16ml-and-docetaxel-injection-20mg-2ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-160mg-16ml-and-docetaxel-injection-20mg-2ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-160mg-16ml-and-docetaxel-injection-20mg-2ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-160mg-16ml-and-docetaxel-injection-20mg-2ml


ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

16 Risk for Dementia 
May Increase With 
Long-Term Use of 
Certain Medicines 

 

ยา ส านักข่าว The New York Times รายงานถึงผลการศึกษาหนึ่งที่
ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Internal Medicine ว่าพบความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ยากลุ่ม anticholinergic เป็นระยะเวลาหลายปีกับ
การเกิดภาวะสมองเสื่อม (dementia) เมื่อผู้ป่วยอายุเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
การศึกษาดังกล่าวท าโดย Prof. Carol Coupland จาก University 
of Nottingham และคณะ ผู้วิจัยได้ใช้ฐานข้อมูล general 
practice จ านวนมากกว่า 1,500 แห่ง โดยศึกษาในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 
55 ปี จ านวนเกือบ 285,000 ราย พบว่า ความเสี่ยงของการเกิด 
dementia เพิ่มขึ้น 50% ในผู้ที่ใช้ยากลุ่ม cholinergic เป็นเวลา
ประมาณ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อแบ่งกลุ่มยาดังกล่าวเพื่อใช้ในวิเคราะห์ พบว่า
ยา anticholinergic anti-depressant (ยา amitriptyline, 
clomipramine, dosulepin, doxepin, imipramine, 
lofepramine, nortiptyline, paroxetine และ trimipramine), 
bladder anti-muscarinic (ยา darifenacin, fesoterodine, 
flavoxate, oxybutynin, propiverine, solifenacin, 
tolterodine และ trospium), anti-psychotics (ยา 
chlorpromazine clozapine, methotrimeprazine 
[levomepromazineperiphena], olanzapine, pericyazine, 
periphenazine, pimozide, quetiapine, quetiapine, 
thioridazine และ trifluoperazine) และ anti-epileptic               
(ยา carbamazepine และ oxcarbazepine) ยังคงมีความเสี่ยง
ของการเกิด dementia ที่สูงข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับคนท่ีไม่ไดร้ับยา 
ทั้งนี้ความเสี่ยงดังกล่าวกับการใช้ยากลุ่ม anti-cholinergic จะเพิ่ม
มากข้ึนในกลุ่มคนที่อายุก่อน 80 ป ี

√   จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
แล ะ ย า เ บื้ อ ง ต้ น  พบ ก า ร ขึ้ น
ทะเบียนยาในกลุ่มดังกล่าว 
ข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase    
ไม่พบรายงานการเกดิอาการ 
dementia จากการใช้ยา 
anticholinergic anti-
depressant, bladder anti-
muscarinic, anti-psychotics 
และ anti-epileptic (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2562) 
 
 
 
 

https://www.nytimes.com/
2019/06/25/health/dement
ia-drugs-
anticholinergic.html 
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Medical Device 
Safety Alert: 
Abbott Ellipse 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน Department of Health ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งว่า บริษัท Abbott  มีค าเตือน
ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ Ellipse implantable 
cardioverter defibrillators (ICDs) [Models: CD2377-36QC, 
CD2377-36C, CD1377-36QC, CD1377-36C] โดยบริษัทได้           
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วโลกตามความสมัครใจ จ านวน 204 
เครื่อง จากผู้บริโภคและโรงพยาบาล เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ความผิดปกติของวงจรไฟฟ้าจากการใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √  จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และการประสานงาน
เจ้าหน้าท่ีส านักด่านอาหารและยา 
และบริษัท Abbott พบการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว 
แต่ไม่มีน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา
เข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย 

https://www.mdco.gov.hk/
english/safety/recalls/recall
s_20190626.html 
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