
สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือนสิงหาคม 2562 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 Allergan macro-textured 
breast implants and tissue 
expanders 
Hazard alert – risk of breast 
implant-associated 
anaplastic large cell 
lymphoma in rare cases 

เ ค รื่ อ ง มื อ
แพทย ์

หน่วยงาน TGA ประเทศสหรัฐออสเตรเลียแจ้งเตือน
อันตราย พบความเสี่ยงbreast implant-associated 
anaplastic large cell lymphoma (BIA-ALCL) ใน
ผู้ป่วยจ านวนน้อย (rare case)  รายละเอียดดังนี้ 
บริษัท แอลเลอร์แกน เรียกเก็บคืนเต้านมเทียมใช้ฝัง
ใ น ร่ า ง ก า ย ช นิ ด ผิ ว ข รุ ข ร ะ แ ล ะ ช นิ ด  tissue 
expanders รวมถึงสินค้าในคลังชนิดUn-implanted  
เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิด BIA-ALCL โดยเต้า
นมเทียมชนิดผิวเรียบ (micro textured and 
smooth) ไม่ได้รับผลกระทบในการเรียกเก็บคืน การ
เกิด BIA-ALCL โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการบวมของเต้า
นม พบเฉลี่ย 8 ปีหลังจากใส่เต้านมเทียม ซึ่งเกิดจาก
การสะสมของเหลวบริเวณเต้านมเทียมตลอดเวลา 
อาจพบ BIA-ALCL ลักษณะเป็นก้อนเนื้อในเต้านม
หรือบริเวณรักแร้ได้แต่พบได้น้อย อุบัติการณ์ของ BIA-
ALCL พบได้น้อย อยู่ระหว่าง 1:1,000 ถึง 1:10,000 
เคยพบรายงานเสียชีวิต แต่เคสส่วนใหญ่ของ BIA-
ALCL สามารถจัดการแก้ไขได้โดยการเอาเต้านมเทียม
และบริเวณรอบ ๆ ออก 
 
 
 
 
 
 

   มีบริษัทน าเข้าเต้านมเทียมดังกล่าว โดย อย. 
อยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวนประโยชน์
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เต้านมเทียม
ซิลิโคนชนิดฝังในร่างกายที่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อพิจารณามาตรการการ
ควบคุมก ากับที่เหมาะสมต่อไป 

https://www.tga.gov.au/alert/all
ergan-macro-textured-breast-
implants-and-tissue-expanders 
                                    

 
 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 
 

 

Product Name ARTG 
Number 

Natrelle Inspira Truform 1 Gel, Textured, Single 
Lumen 

175422 

Natrelle Inspira Truform 2 Gel, Textured Single 
Lumen 

175425 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและมีการเรียกเก็บคืน ดังนี้ 

Natrelle Truform 3 Gel, Textured Single Lumen 171512 

Natrelle Soft Touch, Truform 2 Gel, Textured, 
Single Lumen 

171475 

Natrelle Truform Dual Gel, Textured Single 
Lumen 

171387 

Natrelle Double Lumen Gel/Saline 169956 

Natrelle Tissue Expanders – Skin Expander 175797 

Natrelle Truform 1 Gel, Textured, Single 
Lumen* 

175420 

Natrelle Saline-Filled, Textured* 171388 

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Centurion Medical 
Products Recalls Airway 
Kit containing 
Sheridan® 
Endotracheal Tubes 
Due to Potential for the 
Tube Connector to 
Dislodge, Which May 
Result in Disconnection 
of the Patient from the 
Breathing Circuit 
 
 
QIAGEN Recalls Filter 
Tips for use with the 
QIAsymphony SP/AS 
Instruments Due to 
Potential to Leak, 
Which May Result in 
Delayed or Inaccurate 
Results 

เครื่องมือ
แพทย ์

US.FDA แจ้งข่าวการเรียกเก็บเครือ่งมือแพทย์ 
Airway Kit containing Sheridan® 
Endotracheal Tubes เนื่องจากพบว่า
เครื่องมือดังกล่าวมีโอกาสที่ท่อต่อหลุดออก ซึ่ง
อาจมีผลท าให้วงจรหายใจของผู้ปว่ยหยุดการ
ท างานได ้  

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 

Model numbers: Kit TC7855 and 
Component TTCONG0 

วันท่ีจ าหน่าย : 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562   

วันท่ีเริ่มเรียกคืน : 7 มิถุนายน 2562 
 
US.FDA แจ้งข่าวการเรียกเก็บเครือ่งมือแพทย์ 
Filter Tips ขนาด 1500 μl ที่ใช้กับเครื่อง 
QIAGEN QIAsymphony SP/AS เนื่องจากมี
โอกาสรั่วและเป็นอันตรายร้ายแรงอาจท าให้
เสียชีวิตได ้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกคืน 
รุ่นที่มีการจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา : 

0605020019,  0605020020 
Model number : REF 997024  
วันท่ีผลิต : 7-18 กันยายน 2561  
วันท่ีกระจายสินค้า : 11 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 

2562   
การเรยีกคืนในสหรัฐอเมริกา :  จ านวน 

1,269,760 ช้ิน ใน 1,240 เครื่องมือ 

 √  จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือแพทยด์ังกล่าว ในประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว ในประเทศ
ไทย 

https://sl.moph.go.th/vT4Ii
M6p   

      
 
 
 
 
 
 
https://sl.moph.go.th/1W21
S9XU    

      
 

https://sl.moph.go.th/vT4IiM6p
https://sl.moph.go.th/vT4IiM6p
https://sl.moph.go.th/1W21S9XU
https://sl.moph.go.th/1W21S9XU


วันท่ีเริ่มเรียกคืนสินค้า : 5 มิถุนายน 2562  

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

4 Abbott (Formerly St. 
Jude Medical Inc.), 
Recalls Ellipse 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators Due to 
Exposed Aluminum 
Wires That May 
Prevent Defibrillation 
Therapy 

เครื่องมือ
แพทย ์

US.FDA แจ้งการเรียกเก็บเครื่องมือแพทย์ 
Certain Ellipse Implantable Cardioverter 
Defibrillators เนื่องจากพบระบบไฟฟ้าขัดข้อง
ซึ่งมาจากกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดท าให้สาย
อลูมิเนียมบางส่วนถูกสัมผัสเพียงบางส่วนซึ่งอาจ
ท าให้เกิดอันตรายร้างแรงหรือท าให้เสียชีวิตได้ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
เลขรุ่นการผลิต : ทุกรุ่นการผลิตระหว่างวันที่ 5  
เมษายน – 29 พฤษภาคม 2562 
เลขรุ่น : CD1377-36C, CD1377-36QC, 
CD1411-36Q, CD2377-36QC, CD2411-36C, 
CD2411-36Q 
วันที่ผลิต : วันที่ 5  เมษายน – 29 พฤษภาคม 
2562 
วันที่กระจายสินค้า : วันที่ 6 พฤษภาคม – 14 
มิถุนายน 2562  
    
 
 
 
 
 
 

√   - จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑโ์ดยบริษัท เซนต์จูด 
เมดิคลั (ประเทศไทย) จ ากัด น าเขา้โดย
บริษัทบริษัท แอ๊บบอต เมดิคลั (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
- จากการประสานงานกับบริษัท แอ๊บบอต 
เมคิดคลั (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าสินค้า
รุ่น CD1377-36QC (Serial 
No.1281839,1283781,1283779,128377
3,1283795,1283796) ไดด้ าเนินการ
ส่งกลับเจ้าของผลิตภัณฑ ์รุ่น CD1377-36C, 
CD2377-36QC, CD2377-36C ไม่มีการ
น าเข้าในประเทศไทยซึ่งได้จัดท ารายงานการ
ด าเนินการแกไ้ขเพื่อความปลอดภยั (FSCA) 
แล้ว ในขณะทีรุ่่น CD1411-36Q, CD2411-
36C และ CD2411-36Q บริษัทฯ แจ้งว่าไม่
มีการน าเข้าในประเทศไทย 
 
 

https://sl.moph.go.th/G3Bd
hEtW 

 
 
 

 



  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

5 Ridge Properties LLC 
DBA Pain Relief 
Naturally Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of PRE-TAT , 
Superior Pain and Itch 
Relief, and Soothing 
Sore Relief Cream 
and Gel Products Due 
to Microbiological 
Contamination and 
Superpotency 

 
 

ยา US.FDA แจ้งข่าวบริษัท Ridge Properties 
LLC เรียกคืนยาโดยสมัครใจ  ช่ือการค้า TAT 
balm, naturally HL เนื่องจากพบการ
ปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรียและมีความแรงของยา 
lidocaine สูงกว่าที่แจ้งไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดการ
ติ ด เ ช้ื อ  แ ล ะ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด 
methemoglobinemia ได้  

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
ยา 4% lidocaine ชนิดครีมและเจลส าหรับทา
บริเวณผิวหนังก่อนท าการสักผิวเพื่อบรรเทา
อาการปวดและคัน 
ขนาดบรรจุ 1,2, & 4 ออนซ ์
บรรจุภัณฑ์ : กระปุกด าตัวอักษรสีแดงเมทัลลิก  
แหล่งจ าหน่าย : Amazon.com, ebay.com, 
walmart.com, tatbalm.net 
ผลิตภัณฑ์ รุ่นการผลิต วันหมดอายุแสดงดัง
ตารางด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 √  จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าว ในประเทศไทย 

https://sl.moph.go.th/a_asd
dGl 

 

 
 
 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 
 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

 

Product Lot Expiration 

PreTAT in Cream by 
TAT BALM 3 in 1 Pre-
Tattoo Prep with 
Lidocaine 

1222 06/14/23 

PreTAT in Liquid Gel 
by TAT BALM 3 in 1 
Pre-Tattoo Prep with 
Lidocaine 

1213 06/05/23 

Superior Pain & Itch 
Releif in Cream 

1222 06/14/23 

Superior Pain & Itch 
Releif in Liquid Gel 

1213 06/05/23 

Soothing Sore Releif 
in Cream Fast Acting 
of Pain and Itching 
Associated with Minor 
Sores in Cream 

1228 06/21/23 

Soothing Sore Releif 
In Liquid Gel Fast 
Acting Releif of Pain 
and Itching 
Associated with Minor 
Sores in Liquid Gel 

1135 12/27/22 



  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

6 Medical device recall: 
-  BD Connecta Plus3 White        

(3 way stopcock) 
-  TechnegasPlus Generator 
-  Phadia 1000 instrument. 

An in vitro diagnostic 
medical device (IVD). 

-  Morcher Capsular Tension 
Rings Type 13 , 13A and 
13B Right 

เครื่องมือ
แพทย ์

หน่วยงาน TGA ประเทศสหรัฐออสเตรเลีย แจ้งข้อมูล
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์โดยสมัครใจ
เนื่องจากพบความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่ง
อาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคได้  
รายละเอียดดังนี้ 
1 BD Connecta Plus3 White (3 way stopcock) 

Product Code: 394600  
   Lot Number: 8278804 
   บริษัท: Becton Dickinson Pty Ltd 
   สาเหตุ: พบการปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์ 
2  TechnegasPlus Generator 
   Model/Part Number: TP 25000 
   บริษัท: Cyclomedica Australia Pty Ltd 
   สาเหตุ: พบการวัดค่าที่สูงกว่าค่าปกติ 
3 Phadia 1000 instrument. An in vitro   

diagnostic medical device (IVD). 
   Model Number: 12-3800-01 
   บริษัท: Abacus dx Pty Ltd 
   สาเหตุ: พบข้อผิดพลาดในการท างานของเคร่ือง 
4 Morcher Capsular Tension Rings Type 13 ,              

13A and 13B Right 
   Product Codes: MORCHER-060, MORCHER-

064, MORCHER-068 
   Lot Number: BKADBC 
   บริษัท: Designs for Vision Aust Pty Ltd 
   สาเหตุ: พบการบรรจุภัณฑ์ผิดขนาด 
 

 √  จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทย 

https://apps.tga.gov.au/Prod/sar
a/arn-report.aspx 

 
 

 
 

 



  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

7 Hong Kong Tianli 
Biological – power 
tablet 
 

อาหาร TGA ออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการตรวจพบการ
ปลอมปนยา sildenafil ในผลิตภัณฑ์ชื่อ Hong Kong 
Tianli Biological – power tablet ซึ่ง sildenafil 
เป็นยาที่ต้องสัง่จ่ายโดยแพทย์เท่านั้น 

   
 

  
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าว ในประเทศไทย 

https://www.tga.gov.au/alert/hong-
kong-tianli-biological-power-tablet 

 

8 Safety advisory: Bali 
Mojo capsules 

อาหาร TGA ออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลการตรวจพบการ
ปลอมปนยา tadalafil ในผลิตภัณฑ์ชื่อ Bali Mojo 
capsules ซึ่ง tadalafil เป็นยาที่ต้องสั่งจ่ายโดย
แพทย์เท่านั้น 

 
 

  
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนยาดังกล่าว ในประเทศไทย 

https://www.tga.gov.au/alert/bali-
mojo-capsules 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

9 Fresenius Kabi Recalls 
Volumat MC Agilia 
Infusion Pump and 
Vigilant Agilia Drug 
Library Due to a "Low 
Priority" "Keep Vein 
Open (KVO), End of 
Infusion" Alarm and 
Multiple Software Errors 

เครื่องมือ
แพทย ์

USFDA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Volumat 
MC Agilia Models Z021135 และ Vigilant Drug 
Library Models Z073476 ของบริษัท Fresenius 
Kabi เนื่องจากพบความผิดปกติของซอฟต์แวร์ และ
การแจ้งเตือนที่ผิดปกติของเคร่ืองมือ อาจส่งผลให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ล่าช้าและ/หรือได้รับขนาดยาที่
ไม่เพียงพอต่อการรักษา 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
ชื่อผลิตภัณฑ์: Volumat MC Agilia Infusion 
System และ Vigilant Drug Library 
Models:  
- Volumat MC Agilia Z021135, Software 

Versions 1.7 และ 1.9a  
- Vigilant Drug Library Z073476, Software 

Versions 1.0 และ 1.1 
Lot Numbers: ทุกรุ่นการผลิต 

 
 

 
 
 
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/medical-
devices/medical-device-
recalls/fresenius-kabi-recalls-
volumat-mc-agilia-infusion-pump-
and-vigilant-agilia-drug-library-due-
low 

 

10 Unauthorized products 
may pose serious 
health risks 

อาหาร Health Canada แจ้งการพบส่วนประกอบที่ไม่ได้ระบุ
ไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภณัฑ์เหล่านี้ไม่ได้
รับอนุญาตให้จ าหน่ายในแคนาดา โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

Product name Hazard 
identified 

Alien Power Platinum 11000 

  

tadalafil 

Alpha Man Extreme 3000   sildenafil  

  
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ในประเทศไทย 

https://healthycanadians.gc.ca/r
ecall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2019/70685a-
eng.php#related-connexe 
 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

   
Jaguar 25000  

   

tadalafil 

Kangaroo Ultra 3000  

   

flibanserin 

Lucky Lady  

   

tadalafil 

Product name Hazard 
identified 

Rhino 88 Platinum 8000 

   

sildenafil 

 

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

11 Recalls & alerts: 
Vyvanse Capsule 

ยา Health Canada แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาชื่อการค้า 
Vyvanse 20 mg Capsule (lisdexamfetamine 
dimesylate) รุ่นการผลิต AG4982B ของบริษัท Shire 
Pharma Canada ULC เน่ืองจากค่าการละลายของตัว
ยา (dissolution) ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด   
 

  
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://healthycanadians.gc.ca/r
ecall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2019/70695r-eng.php  

 
12 Recalls & alerts: 

Natesto Gel 
ยา Health Canada แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาชื่อการค้า 

Natesto Gel (testosterone 4.5% / w/w) รุ่นการ
ผ ลิ ต  8K8358 แ ล ะ  8L8616 ข อ ง บ ริ ษั ท  Acerus 
Pharmaceuticals เน่ืองจากปริมาณตัวยาส าคัญไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด   
 
 

   
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://healthycanadians.gc.ca/r
ecall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2019/70689r-eng.php 

 
13 Medisca Gentian 

Violet 
ยา Health Canada แจ้งข้อมูลการเรียกคืนยาชื่อการค้า 

Gentian Violet Topical Solution USP 1%, 
Gentian Violet Topical Solution USP 1% aq, 
Gentian Violet USP crystals และ Bonney's Blue 
solution ของบริ ษั ท  Medisca เ น่ื อ ง จากพบสาร 
Gentian violet ท่ีอาจมีอันตรายต่อสุขภาพ  
ผลิตภัณฑ์ทีเ่รียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ Lot or serial number 
Gentian Violet 
Topical Solution 
USP 1%, 

MM423/A, MM423/B, MM424/A, 
MM424/B, MM424/C, MM424/D, 
MM424/E, MM424/F, MM445/A, 
MM446/B, MM446/C, MM446/D, 
MM446/E, MM459/A, MM459/B, 
MM459/C, MM460/A, MM460/B, 
MM460/C, MM494/A, MM494/B, 

  
 

     จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี แต่พบการขึ้น
ทะเบียนยาท่ีมีส่ วนประกอบของ gentian 
violet จ านวน 11 ทะเบียน แบ่งเป็นยาท่ีใช้ใน
มนุษย์  6 ทะเบียน และยาสัตว์จ านวน 5 
ทะเบียน และข้อมูล AEs จากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase พบว่าได้รับรายงานจากยา gentian 
violet จ านวน 5 ฉบับ อาการท่ีพบ ได้แก่ oral 
ulceration, anaphylactic reaction และ 
lips swelling 
 

https://healthycanadians.gc.ca/r
ecall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2019/70681r-
eng.php#affected-touches 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

MM494/C, MM495/A, MM495/B, 
MM496/A, MM496/B, MM496/C, 
MM503/A, MM503/B, MM503/C, 
MM504/A, MM504/B, MM505/A, 
MM505/B, MM505/C, MM506/A, 
MM506/B, MM506/C, MM506/D, 
MM506/E, 610503/A, 610503/B, 
610504/A, 610504/B, 610504/C, 
612507/A, 612507/B, 612508/A, 
612508/B, 615624/B, 615624/C, 
615625/A, 615625/B, 617081/A, 
617081/B, 617082/A, 617082/B, 
624766/A, 624766/B, 624766/C 

Gentian Violet 
Topical Solution 
USP 1% aq 

MM451/A, MM452/A, MM453/A, 
MM493/A, 610502/A, 612509/A, 
614464/A, 616148/A, 624767/A 

Gentian Violet 
USP crystals 

627029/A 

 
Bonney's Blue 
solution 

617217/A, 617217/B, 617217/C 

 
ซ่ึงเป็นผลจากการทบทวนข้อมูลความปลอดภัยในเดือน
มิถุนายน 2562 พบว่าการใช้ gentian violet อย่าง
ต่อเน่ืองอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง โดยข้อมูล
การวิจัยในสัตว์พบความสัมพันธ์ว่าการรับประทาน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดมะเร็ง แต่ไม่พบข้อมูลว่า
การใช้ยาในรูปแบบทาจะท าเกิดความเสี่ยงดังกล่าว 
รวมถึงไม่มีข้อมูลของระดับการสัมผัสสาร (level of 
exposure) ท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงในมนุษย์ และไม่พบ
รายงาน AEs สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง จากกรณี
ดังกล่าวมีการด าเนินการดังน้ี 

 ผู้รับอนุญาตทะเบียนผลิตภัณฑ์ gentian violet 
ประเภท human non-prescription และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

veterinary drugs ในประเทศแคนาดาได้
ด าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์โดยสมัครใจ    

 ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ Health Canada ได้
แจ้งข้อมูลการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ gentian violet 
ของบริษัท Galenova 

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

14 Carfilzomib 

(Kyprolis▼): 
reminder of risk of 
potentially fatal 
cardiac events 

ยา หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาของประเทศอังกฤษ 
(MHRA) แจ้งเตือนยา carfilzomib ว่ามี
ความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น 
หัวใจล้มเหลวและกล้ามเนื้อหัวใจตาย รวมถึง
ในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะโรคหัวใจอยู่ก่อน แพทย์
ควรติดตามอาการและอาการแสดงภาวะ
ผิดปกติของโรคหัวใจก่อนและระหว่างการให้
ยาดังกล่าว  

  
 
 
 
 
 

   -จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ยาดังกล่าว โดยบริษัท แอมเจน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 
-ยา carfilzomib ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือด
ขาว Multiple Myeloma ที่มีการกลับเป็น
ซ้ าหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
- จากข้อมูล summary of product 
characteristics ของยา carfilzomib 

(Kyprolis▼) หัวข้อ Special warnings 
and precautions for use พบค าเตือน
เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ โดยรวมถึง
การเกิดภาวะหัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจตาย
และเสียชีวิต 
- จากฐานข้อมูลรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคผ์ลติภณัฑส์ุขภาพประเทศไทย 
(Thai Vigibase) พบรายงานการเกิด
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ดังกล่าวจ านวน 9 
ฉบับ เสียชีวิต 3 ฉบับและรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับหัวใจ เช่น 
myocardial infarction, congestive 
heart failure อย่างละ 1 ฉบับ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562) 
 

https://sl.moph.go.th/nsc2j
dZd 
 

      
 

 
 

 

https://sl.moph.go.th/nsc2jdZd
https://sl.moph.go.th/nsc2jdZd


  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 



15 Daratumumab 

(Darzalex▼): risk of 
reactivation of 
hepatitis B virus)  

 
 

ยา -หน่วยงานก ากับดูแลด้านยาประเทศอังกฤษ 
(MHRA) แจ้งเตือนความเสี่ยงการติดเช้ือไวรัสตับ
อักเสบบีซ้ าจากการใช้ยา daratumumab ใน
ผู้ป่วยที่เคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนและใน
ผู้ป่วยที่ไม่ทราบผลการตรวจ serology ของ
ไวรัสตับอักเสบบี 

-สืบเนื่องจากพบรายงานการเกิดไวรัสตับอักเสบ
บีกลับเป็นซ้ าและมีรายงานเสียชีวิตจากยา 
daratumumab  

-แพทย์ควรตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีใน
ผู้ ป่ ว ยทุ ก ร ายก่ อน เ ริ่ ม ก า ร รั กษาด้ ว ยย า 
daratumumab และติดตามผู้ป่วยที่มีผล 
serology เป็นบวกโดยติดตามอาการทางคลินิก
และผลทางห้องปฏิบัติการของการเป็นไวรัสตับ
อักเสบบีซ้ า ในระหว่างการรักษาและติดตาม
อย่างน้อย 6 เดือนจนถึงหยุดการรักษา 
 
 
 
 
 
 

   - จากการสืบค้นเบ้ืองต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ยาดังกล่าว โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จ ากัด 
- ยา daratumumab เป็นยาชีววัตถุจัดเป็น
ยาควบคุมพิเศษ ใช้ส าหรับการรักษาโรค 
multiple myeloma ชนิดกลับเป็นซ้ าและ
ดื้อต่อการรักษา ซ่ึงเคยได้รับการรักษาด้วย 
proteasome inhibitor และยากลุม่ 
immunodulatory มาก่อนและมีการลุกลาม
ของโรคจากการรักษาคร้ังสุดท้าย 
-จากข้อมูล product information ของยา 
Daratumumab (Darzalex) หัวขอ้ 
Precautions พบค าเตือนเกี่ยวกับการเกิด
ไวรัสตับอกัเสบบีกลับเป็นซ้ าและมีรายงาน
เสียชีวิตจากการใช้ยา daratumumab ควรมี
การตรวจคัดกรองผู้ป่วยทุกรายก่อนเริ่มรักษา
ด้วยยา daratumumab  
- จากฐานขอ้มูล Thai Vigibase พบรายงาน
การเกิดเหตุการณ์ไมพ่ึงประสงค์จากยา
ดังกล่าวจ านวน 3 ฉบับ 5 เหตุการณ์ ได้แก่ 
lack of efficacy 2 เหตุการณ์ (ความสัมพันธ์
ระหว่างยากับ เหตุการณ์เป็นระดับน่าจะใช่
และไม่สามารถระบุได้ อย่างละ 1 เหตุการณ์) 
เสียชีวิตและ testis neoplasm malignant 
อย่างละ 1 เหตุการณ์ ไม่สามารถระบุ
ความสัมพันธไ์ดท้ั้ง 2 เหตุการณ์ (ขอ้มูล ณ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562) 

https://sl.moph.go.th/se_6
YQDg  

 

 
 
 

 

  

https://sl.moph.go.th/se_6YQDg
https://sl.moph.go.th/se_6YQDg


ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

16 Edwards Lifesciences, 
LLC, Recalls SAPIEN 3 
Ultra Delivery System 
Due to Burst Balloons 
During Surgery, Which 
May Result in 
Vascular Injury, 
Bleeding, or Surgical 
Intervention 

 
 

เครื่องมือ
แพทย ์

US.FDA แจ้งข่าว บริษัท Edwards 
Lifesciences, LLC  เรียกเก็บคืนเครื่องมือ
แพทย์ SAPIEN 3 Ultra Delivery System ใน
ทุกรุ่นการผลิต เนื่องจากบอลลูนระเบิดระหว่าง
การผ่าตัดซึ่งมีอันตรายต่อหลอดเลอืด เกิดภาวะ
เลือดออก หรือต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติม
ระหว่างผ่าตัด  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
เลขรุ่นการผลิต : ทุกรุ่นการผลิต 
วันที่ผลิต : 23 มกราคม 2561 – 16 กรกฎาคม 
2562 
วันที่จัดจ าหน่าย : วันที่ 3 มกราคม 2562 ถึง
ปัจจุบัน 
เรียกคืนในสหรัฐอเมริกา: 1,585 ช้ิน 
วันที่เริ่มต้นเรียกคืนโดยบริษัท:  8 กรกฎาคม 
2562 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในประเทศ
ไทย 
 

https://sl.moph.go.th/PID3S
osr  

 
 
 

17 Voluntarily Recalls 
Grained Salmon 
Caviar 95g Because of 
Possible Health Risk 

อาหาร US.FDA แจ้งข่าว บริษัท AWERS, Inc. เรียกคืน
โดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์อาหาร Grained 
Salmon Caviar เนื่องจากมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อ
แบคทีเรีย Clostridium botulinum ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงตอ่ร่างกายหรือ
เสียชีวิตได ้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน 
กระป๋องขนาด 95 กรัม ระบ ุ
“BEST BEFORE JUL 03 2020” 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น 
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทย 
และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง 

https://sl.moph.go.th/RCub
qTDf  

       

https://sl.moph.go.th/PID3Sosr
https://sl.moph.go.th/PID3Sosr
https://sl.moph.go.th/RCubqTDf
https://sl.moph.go.th/RCubqTDf


ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

“BEST BEFORE JUL 15 2020” 
“BEST BEFORE SEP 17 2020” 
“BEST BEFORE OCT 07 2020” 
“BEST BEFORE OCT 13 2020” 

 
18 Allergy Alert for 

Undeclared Egg in 
“Decorated Red 
Apple Cookies” 
Issued by Southern 
Pacific Whole Foods 
Market Stores 

อาหาร US.FDA แจ้งข่าวว่าบริษัท Southern Pacific 
Whole Foods Market Store เรียกเก็บคืน
สินค้าโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่ือ 
“Decorated Red Apple Cookies”  
เนื่องจากอาจมีไข่เป็นส่วนผสมซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ ผู้
ที่แพ้ไข่หากรับประทานอาจเกดิอันตรายร้ายแรง
ต่อร่างกายได ้
 

                  
  

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น 
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทย 
และแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง 

https://sl.moph.go.th/dcrva
e-n 

      

https://sl.moph.go.th/dcrvae-n
https://sl.moph.go.th/dcrvae-n


ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

                
 

19 Revision of Precautions 
Bromocriptine mesilate 

ยา PMDA แจ้งข่าวปรับปรุงค าเตือนของยา 
bromocriptine mesilate รายละเอียดดังนี ้
Important Precautions:  
เมื่อจ าเป็นต้องลดขนาดยาหรือหยดุยาควรค่อยๆ 
ลดขนาดยาลง การลดขนาดยาอยา่งรวดเร็วหรือ
การหยุดยาทันทีอาจท าให้เกิดอาการถอนยาได้  
Adverse Reactions : อาการถอนยา (วิตก
กังวล เฉยเมย ภาวะซมึเศรา้ ความเหนื่อยลา้ 
เหงื่อออก ปวด เป็นต้น)  
 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ยาดังกล่าวจ านวน 1 ทเบียนโดยห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี 
ข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบ
รายงานจ านวน 39 ฉบับ ไม่พบอาการที่เข้า
ได้กับอาการถอนยา อาการไม่พึงประสงค์ที่
พบบ่อยเช่น คลื่นไส้ 10 ฉบับ อาเจียน 8 
ฉบับ และมึนงง 6 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 
สิงหาคม 2562)  

https://www.pmda.go.jp/fil
es/000231127.pdf  

       

https://www.pmda.go.jp/files/000231127.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000231127.pdf


ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

20 Rosemount brand 
cooked diced chicken 
recalled due to Listeria 
monocytogenes 
 

อาหาร Health Canada แจ้งการเรียกคนืผลิตภณัฑ์
อาหาร cooked diced chicken ของบริษัท 
Rosemount เนื่องจากอาจพบการปนเปื้อนเช้ือ 
Listeria monocytogenes โดยผลิตภณัฑ์ที่
เรียกคืนมรีายละเอยีด ดังนี ้
ช่ือผลิตภณัฑ:์ Cooked diced chicken 
mostly dark 13 mm - ½" (#18305) 
PACKDATE: 01/21/19 
UPC: 2 06 20263 12002 0 
 

 
 

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนดังกล่าวในประเทศไทย 
 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-
alert-rappel-

avis/inspection/2019/70817r-eng.php  

 

 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

21 Great One Trading Inc. 
Issues Allergy Alert on 
Undeclared Egg in Fish 
Cakes 

อาหาร US.FDA แจ้งข่าวว่าบริษัท Great One 
Trading Inc. เรียกเก็บคืนสินค้าโดยสมัครใจ
ของผลิตภณัฑ์อาหาร Mushroom Fish Ball 
และ Tofu Style Fried Fish Cake เนื่องจาก
อาจพบการปนเปื้อนไข่ ซึ่งเป็นส่วนผสมซึ่งไมไ่ด้
แจ้งไว ้ผู้ที่แพ้ไข่หากรับประทานอาจเกิด
อันตรายรา้ยแรงต่อร่างกายได้ โดยผลติภณัฑ์ที่
เรียกคืนมรีายละเอยีด ดังนี ้
Brand: QQ Fish 
Product name: Mushroom Fish Ball และ 

Tofu Style Fried Fish Cake  
Exp : 01/19/2020 

  

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

https://www.fda.gov/safety/recalls-
market-withdrawals-safety-

alerts/great-one-trading-inc-issues-
allergy-alert-undeclared-egg-fish-cakes  

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

22 Recalls & alerts: 
Unauthorized 
Colloidal Solutions 
colloidal metal health 
products recalled 
because they may 
pose serious health 
risks 

natural 
health 

products  

Health Canada แจ้งข้อมูลการเรียกคืน
ผลิตภณัฑ์ Colloidal Solutions colloidal 
metal products ของบริษัท coop & Save 
Natural Health Foods (Winnipeg, MB) 
เนื่องจากผลติภณัฑ์ดังกลา่วไมไ่ดผ้า่นการ
ประเมินด้านประสิทธิผล คณุภาพ ความ
ปลอดภัย และไมไ่ด้รับอนญุาตใหจ้ าหน่ายใน
ประเทศแคนาดา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างการใช้ใน
เด็กและหญิงตั้งครรภ ์
โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด ดังน้ี 
Product Photo 
Colloidal Copper 
by Colloidal 
Solutions 

 
Colloidal Gold by 
Colloidal 
Solutions 

 

  
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสานักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-
alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70821a-

eng.php 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Colloidal Silver 
by Colloidal 
Solutions 

 
Colloidal Silver 
Gold Platinum by 
Colloidal 
Solutions 

 
 

 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

23 The Rapid Alert 
System for Non-Food 
Products (RAPEX): 
Horse Health Body gel 
 

เครื่องส าอาง European Commission แจ้งเตอืนเกี่ยวกับการ
ตรวจพบ methylchloroisothiazolinone และ 
methylisothiazolinone (MCI/MI) ซึ่งเป็นวัตถุ
กันเสีย (preservative) ที่ห้ามใช้ในเครื่องส าอาง
ประเภทผลติภณัฑ์ใช้แล้วไม่ต้องล้างออก (leave 
on product) อาจส่งผลให้เกิดการแพ้ในผู้ที่มีผิว
แพ้ง่าย  
โดยผลิตภณัฑ์ที่เรยีกคืนมีรายละเอียด ดังน้ี 
Brand: Horse Health  
Product: body gel 
Batch number / Barcode:   
Nr. 0817/0820/ 4607011664328 

  

   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 

https://ec.europa.eu/consumers/cons
umers_safety/safety_products/rapex/a
lerts/?event=main.search&lng=en#sea

rchResults 

  

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

24 FDA warns about rare 
occurrence of serious 
liver injury with use of 
hepatitis C medicines 
Mavyret, Zepatier, and 
Vosevi in some 
patients with 
advanced liver 
disease 

ยา  US.FDA แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกดิ serious liver 
injury ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบได้นอ้ย จากการใช้
ยารักษา hepatitis C ได้แก่ Mavyret 
(glecaprevir/pibrentasvir), Zepatier 
(elbasvir + grazoprevir) และ Vosevi 
(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) ใน
ผู้ป่วยบางรายทีเ่ป็น advanced liver disease 
สืบเนื่องจาก US.FDA ได้รบัรายงานว่าการใช้ยา
ดังกล่าวส าหรับรักษา chronic hepatitis C ใน
ผู้ป่วยท่ีม ีliver impairment ในระยะปานกลาง
ถึงรุนแรง (moderate to severe) ท าให้เกิดการ
ท างานของตับแย่ลง หรืออาจพบ liver failure 
ซึ่งยาเหล่านีไ้มม่ีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะ
ดังกล่าว ท้ังนีย้าเหลา่นี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย 
รวมถึงมีความปลอดภยัและประสทิธิผล ในผู้ป่วย
ทีไ่ม่มีภาวะ liver impairment หรือมีภาวะ
ดังกล่าวเพียงเล็กน้อย (mild liver impairment) 

 
 

  
 

 - จ าก ก า ร สื บ ค้ น เ บื้ อ ง ต้ น จ า ก ระ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จ านวน 1 
ทะเบียน ได้แก่ ZEPATIER เลขทะเบียน 2C 
17/60 (NC) ผู้รับอนุญาต บริษัท เอ็มเอสดี 
(ประเทศไทย) จ ากัด มีข้อบ่งใช้ส าหรับ
รักษาการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ 
1,3 หรือ 4 ชนิดเรื้อรังในผู้ใหญ่    
- จากการสืบค้นรายงานจากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากยา ZEPATIER (ข้อมูล ณ วันที่ 
29 สิงหาคม 2562)   

 https://www.fda.gov/drugs/drug-
safety-and-availability/fda-warns-

about-rare-occurrence-serious-liver-
injury-use-hepatitis-c-medicines-

mavyret-zepatier-and 

   



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

25 FDA approves Boxed 
Warning about 
increased risk of 
blood clots and death 
with higher dose of 
arthritis and ulcerative 
colitis medicine 
tofacitinib (Xeljanz, 
Xeljanz XR) 

ยา US.FDA แจ้งการเพิ่มข้อความค าเตือนในฉลาก
เกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด blood 
clot และเสียชีวิต จากการใช้ยา tofacitinib 
(Xeljanz, Xeljanz XR) ในขนาด 10 มิลลิกรัม 
วันละสองครั้ง ส าหรับผู้ป่วย ulcerative colitis 
หลังจากพบข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวจากการ
ทดลองด้านคลินิก ในกลุ่มผู้ป่วย rheumatoid 
arthritis (RA) ทั้งนี้ การใช้ยา tofacitinib ขนาด 
10 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ไม่ได้รับการอนุมัติให้
ใช้ในผู้ป่วย RA หรือ psoriatic arthritis (PsA) 
แต่อนุมัติให้ใช้ในผู้ป่วย ulcerative colitis 
ส าหรับการรักษาขั้นต้น (initial treatment) และ
การใช้แบบระยะยาว (long-term) ในบาง
สถานการณ์ ในขณะที่การเพิ่มความเสี่ยงของการ
เกิด blood clot และเสียชีวิตจากการใช้ยา 
tofacitinib ด้วยขนาดยาดังกล่าว จะพบเฉพาะใน
ผู้ป่วย RA ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจน าไปปรับใช้
กั บ ผู้ ที่ ใ ช้ ย า  tofacitinib ส า ห รั บ รั ก ษ า 
ulcerative colitis 

 
 

  - จ าก ก า ร สื บ ค้ น เ บื้ อ ง ต้ น จ า ก ระ บ บ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จ านวน 1 
ทะเบียน ได้แก่ XELJANZ เลขทะเบียน 1C 
35/58 (N) บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด มีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาการติดเช้ือ
ไวรัสตับอักเสบซี สายพันธุ์ 1,3 หรือ 4 ชนิด
เรื้อรังในผู้ใหญ่   
- จากการสืบค้นรายงานจากฐานข้อมูล Thai 
Vigibase พบราย งาน เหตุ ก า รณ์ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์จากยา XELJANZ จ านวน 30 ฉบับ 
โดยไม่พบรายงานการเกิด blood clot 
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562)   
 
  

https://www.fda.gov/drugs/drug-
safety-and-availability/fda-approves-
boxed-warning-about-increased-risk-
blood-clots-and-death-higher-dose-

arthritis-and 

 

 

  



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

26 Mountain Mel’s 
Essential Goods, LLC 
Recalls The Milk 
Lady’s Herbal Tea 
Blend, Peaceful Baby 
Herbal Tea Blend, and 
Diges-teas Herbal Tea 
Blend, Because of 
Possible Health Risk 

อาหาร US.FDA แจ้งข่าวบริษัท Mountain Mel’s 
Essential Goods, LLC เรียกคืนผลิตภัณฑ์ The 
Milk Lady’s Herbal Tea Blend, Peaceful 
Baby Herbal Tea Blend และ Diges-teas 
Herbal Tea Blend ในบางรุ่นการผลิต เนื่องจาก
มีโอกาสปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรีย Salmonella ซึ่ง
เป็นสาเหตุท าให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย 
โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน มีรายละเอียด ดังน้ี 

ช่ือผลิตภณัฑ ์ รุ่นการผลิต 
The Milk Lady’s Tea ML6271950 
Peaceful Baby Herbal Tea PB781950 
Diges-Teas Herbal Tea DT7619100  

   
 

 จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 

https://www.fda.gov/safety/recalls-
market-withdrawals-safety-

alerts/mountain-mels-essential-goods-
llc-recalls-milk-ladys-herbal-tea-blend-

peaceful-baby-herbal-tea-blend 

   

27 The Rapid Alert 
System for Non-Food 
Products (RAPEX): 
Eyelash growth serum 

เครื่องส าอาง European Commission แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ
ต ร ว จ พ บ ย า  bimatoprost ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอาง Eyelash growth serum ช่ือ
การค้า My WOW Lashes ของบริษัท Delia 
Cosmetics ซึ่งยาดังกล่าวต้องใช้ภายใต้ค าแนะน า
ของแพทย์ และอาจส่งผลท าให้เกิดผลข้างเคียง
บริเวณดวงตาได้  
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
Product:  Eyelash growth serum 
Name: My WOW Lashes 
Batch number / Barcode:  0280JM, 
5901350474716 
Brand: Delia COSMETICS 

  
 

 การสืบค้นเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 

https://ec.europa.eu/consumers/cons
umers_safety/safety_products/rapex/a
lerts/?event=viewProduct&reference=

A12/1285/19&lng=en 

 



ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 

ข้อมูลทะเบียน 
ในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

Type / number of model:  W-002868-
000-EX O-014419-00 

 
 


