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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจ าเดือนตุลาคม 2562 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 Cellect Products Inc. and 
Oglethorpe Ltd. Issue 
Voluntary Worldwide 
Recall of Cellect 
Unflavored Powder & 
Essentials Factor Cell 
Synergy Unflavored 
Powder, Lot #041907 Due 
to Potential Unsafe Levels 
of Arsenic and Lead 

อาหาร U.S.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนโดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์อาหาร Cellect® 
และ Essentials Factor® ของบริษัท Cellect Products Inc. และ 
บ ริ ษั ท  Oglethorpe Ltd. ห ม า ย เ ล ข ล็ อ ต  0 4 1 9 0 7  วั น ที่ ผ ลิ ต              
20 พฤษภาคม 2019 เนื่องจากมีสารหนูและตะกั่วในระดับที่ไม่ปลอดภัย 
หากมีการบริโภคสารหนูในระยะยาวอาจสัมพันธ์กับการเกิดความผิดปกติ
ทางผิวหนังและเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ 
และปอด นอกจากนี้ผู้ที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงอาจไม่แสดงอาการ แต่
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทและอวัยวะภายในได้ ซึ่งอาจ
แสดงอาการปวดท้อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย น้ าหนัก
ลด ปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะน้อยลง 
 
ทั้งนี้ U.S.FDA แจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจ าหน่ายไปยังหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย 
 

 
 

 
 

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ และ 
SAT ส านักอาหาร ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/cellect-products-
inc-and-oglethorpe-ltd-
issue-voluntary-
worldwide-recall-cellect-
unflavored-powder 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/cellect-products-inc-and-oglethorpe-ltd-issue-voluntary-worldwide-recall-cellect-unflavored-powder
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

2 Mavidon Issues Voluntary 
Worldwide Recall of 
LemonPrep® Tubes and 
Single Use Cups 

เคร่ืองมือแพทย์ U.S.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์โดยสมัครใจชื่อ 
LemonPrep® ของบริษัท Mavidon จ ากัด จ านวน 21 ล็อต เนื่องจากพบการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia cepacia ซึ่งอาจท าให้เกิดการติด
เชื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ า เช่น เด็กแรกเกิด 
ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยมะเร็ง โดยปัจจุบันบริษัท Mavidon จ ากัดได้รับ
รายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเด็ก
แรกเกิด 1 รายงาน โดยเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้ 

Product Product# Lot# 
LemonPrep 4 oz 
Tubes 

MD0019-T 29824, 29901, 30006, 
30145, 30236, 30352, 
30675, 30729, 31138 

LemonPrep 
Single Use Cups 

MD0019-SUP 29927, 30009, 30031, 
30115, 30059, 30237, 
30300, 30340, 30424, 
30642, 30735, 31139 

 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ LemonPrep 4 oz 
Tubes ในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัทคือ 
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด ซึ่งได้จัดส่ง
รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความ
ปลอดภัยฯ ให้กับ อย. แล้ว ระบุว่าไม่มีการ
น าผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับผลกระทบเข้ามา
จ าหน่ายในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/mavidon-issues-
voluntary-worldwide-
recall-lemonprepr-tubes-
and-single-use-cups 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mavidon-issues-voluntary-worldwide-recall-lemonprepr-tubes-and-single-use-cups
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
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แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

3 Kiwi Complete Vacuum 
Delivery System – risk of 
failure to achieve or 
maintain vacuum during 
use (specific lot affected) 
(MDA2019/031) 

เคร่ืองมือแพทย์ GOV.UK แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์โดยสมัครใจชื่อ Kiwi 
Complete Vacuum Delivery System (VAC-6000MTE) หมายเลขล็อต 
181144 ของบริษัท Clinical Innovations จ ากัด เนื่องจากอาจเกิดความ
ผิดปกติในการสร้างแรงดูดและคงระดับแรงดูดขณะใช้งาน 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ ได้ รับผลกระทบใน
ประเทศไทยโดย บริษัท ทรานส์ เมดิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอ.พี.เทค 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้จัดส่งรายงาน
การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยฯ 
ให้กับ อย. แล้ ว ระบุ ว่ าไม่ มี การน า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเข้ามาจ าหน่าย
ในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.uk/drug
-device-alerts/kiwi-
complete-vacuum-
delivery-system-risk-of-
failure-to-achieve-or-
maintain-vacuum-during-
use-specific-lot-affected-
mda2019-031 

 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/kiwi-complete-vacuum-delivery-system-risk-of-failure-to-achieve-or-maintain-vacuum-during-use-specific-lot-affected-mda2019-031
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4 Safety advisory - 
Febuxostat (Adenuric) 
tablets increased risk of 
death in gout patients with 
a history of major 
cardiovascular disease 

ยา TGA มีค าแนะน าด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและบุคลากรทางการ
แพทย์เกี่ยวกับผลของ The Cardiovascular Safety of Febuxostat 
and Allopurinol in Patients with Gout and Cardiovascular 
Morbidities (CARES) study พบการเพ่ิมขึ้นของความเสี่ยงในการ
เสียชีวิตในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อนที่ได้รับ 
febuxostat เทียบกับ allopurinol 
 
CARES study เป็นการศึกษาระยะยาวในผู้ป่วยโรคเกาต์ที่เป็นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมาก่อนจ านวนมากกว่า 600 ราย เปรียบเทียบความ
ปลอดภัยของหัวใจและหลอดเลือดระหว่าง febuxostat และ 
allopurinol ซึ่ ง ผ ล ก า รศึ กษ าพบ ว่ า ค ว าม เ สี่ ย ง ขอ ง  combined 
cardiovascular events ไม่ได้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ allopurinol แต่
ผู้ป่วยที่ได้รับ febuxostat มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่า โดยเฉพาะ
การเสียชีวิตที่สัมพันธ์กับหัวใจ 
 
ส าหรับผู้บริโภคที่ใช้ febuxostat อยู่และมีหรือเคยมีโรคหัวใจ หัวใจ
ล้มเหลว หัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง TGA ไม่แนะน าให้หยุด
ใช้ยาด้วยตนเอง แนะน าให้พบแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอาการเจ็บ
หน้าอก หายใจไม่อิ่ม มึนเวียนศีรษะ เป็นลม หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นไม่ปกติ 
อ่อนแรงคร่ึงซีก ตาพร่ามัวเฉียบพลัน ปวดศีรษะเฉียบพลัน 
 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ TGA แนะน าให้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้าน
หัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยก่อนสั่งใช้ febuxostat และแนะน าผู้ป่วย
เกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของ myocardial infarction stroke 
และ congestive cardiac failure และให้ค าแนะน าหากมีอาการหรือ
อาการแสดงดังกล่าว 
 
 
 
 
 

   - ผลการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบค้นหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาพบข้อมู ลการขึ้น
ทะ เบี ยนผลิตภัณฑ์  febuxostat ใน
ประเทศไทยจากผู้ รับอนุญาตจ านวน     
2 บ ริษั ท  คื อ  บ ริษัท  อิ น เตอ ร์ ไทย      
ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
และ บริษัท แอสเทลลัส ฟาร์มา (ไทย
แลนด์) จ ากัด 
- ผลจากสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Thai Vigibase) พบรายงาน
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ านวน 
47 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ชนิ ด ร้ ายแรง  14 ฉบั บ  ไม่ ร้ า ยแรง        
30 ฉบับ ซึ่งไม่พบเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในระบบอวัยวะหัวใจและหลอด
เลือดและไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิต 
โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ เช่น 
ผื่นคัน อาการคัน ตับอักเสบ 

https://www.tga.gov.au/a
lert/febuxostat-adenuric-
tablets 

 

https://www.tga.gov.au/alert/febuxostat-adenuric-tablets
https://www.tga.gov.au/alert/febuxostat-adenuric-tablets
https://www.tga.gov.au/alert/febuxostat-adenuric-tablets
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5 Unauthorized products 
may pose serious health 
risks [October 2, 2019] 

อาหาร Health Canada แจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดังนี้ 
Photo Product & 

Promoted Use 
 Hazard 

Identified 

 

Ligandrol 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
LGD-4033 

 

Testolone 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
RAD-140 

 

YK-11 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain YK-
11 

 

Yohimbine 
HCl 
(Nutrakey)  

Sexual 
enhanceme
nt 

Labelled to 
contain 
yohimbine 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/71157a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71157a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71157a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71157a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71157a-eng.php
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5150 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
rauwolfia, 
synephrine, 
caffeine 

 

Yohimbine + 
Rauwolscine 
(Allmax) 
 

Sexual 
enhanceme
nt 
Weight loss 

Labelled to 
contain 
yohimbine 
and 
rauwolscine 
(also known 
as alpha-
yohimbine) 

 

C4 Extreme 
Energy 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
rauwolfia 

 

MYO-CARD 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
cardarine 

 

MYO-HGH 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain MK-
677 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

MYO-STA 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
ostarine 

 

MYO-TKO 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
DMAA, 
ostarine 

 

LIPO 6 Black 
Hers 
 

Weight loss Labelled to 
contain 
yohimbine, 
rauwolscine 
(also known 
as alpha-
yohimbine), 
synephrine, 
caffeine 

 

Yohimbine 
HCl (MAN) 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
yohimbine 

 

Yohimbine 
HCl  
(Primaforce) 
 

Sexual 
enhanceme
nt 
Weight loss 

Labelled to 
contain 
yohimbine 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

Redline 
Xtreme 
  

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
yohimbine 

 

Inhibidex 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
androsta-
3,5-diene-
7,17-dione 

 

Obliterate 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
ostarine, 
andarine, 
cardarine 

 

YK11 (Revolt 
Pharma) 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain YK-
11 

 

Sidewalk 
Kraka 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
rauwolfia 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

Stimul 8 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
rauwolfia 

 

ANAVAR 10 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
oxandrolone 

 

C4 Original 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain L-
Dopa 

 

DHEA 100 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
DHEA 

 

Xtreme 
Shock Elite 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
rauwolfia 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

LIPO 6 Black 
 

Weight loss Labelled to 
contain 
yohimbine, 
rauwolscine 
(also known 
as alpha-
yohimbine), 
synephrine, 
caffeine 

 

LIPO 6 Black 
Hers 
 

Weight loss Labelled to 
contain 
yohimbine, 
rauwolscine 
(also known 
as alpha-
yohimbine), 
synephrine, 
caffeine 

 

Nolvadex 20 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
tamoxifen 

 

StackUp 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
DMAA, 
synephrine, 
caffeine 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 

Storm 
 

Workout 
supplement 

Labelled to 
contain 
yohimbine, 
synephrine, 
caffeine 

 

Thyrolan – 
Metabolic 
Optimizer 
 

Weight loss Labelled to 
contain 
yohimbine, 
synephrine, 
caffeine 

 

Yohimbine 
HCl (Clean 
Lab) 
 

Sexual 
enhanceme
nt 

Labelled to 
contain 
yohimbine 

 

Yohimbine 
HCl 
(Nutrakey) 
 

Sexual 
enhanceme
nt 

Labelled to 
contain 
yohimbine 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

6 In Association with ADM 
Milling Co, King Arthur 
Flour, Inc. Expands Recall 
of Unbleached All-Purpose 
Flour (5 Lb & 25 Lb) 

อาหาร U.S.FDA แจ้งการขยายการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารชื่อ Unbleached 
All-Purpose Flour ชื่อทางการค้า King Arthur Flour โดยสมัครใจของ
บริษัท King Arthur Flour, Inc. เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย 
E. coli O26 ที่อาจท าให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ปวดท้อง โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 
King Arthur Flour Unbleached All-Purpose Flour 5 lb. UPC: 
071012010509 

Best Used By: Lot Code 
12/04/19 L18A04A 
12/05/19 L18A05A, L18A05B, L18A05C 
12/09/19 L18A09B 
12/10/19 L18A10A 
12/13/19 L18A13B, L18A13C 
12/20/19 L18A20A, L18A20B, L18A20C 
12/21/19 L18A21A 
12/27/19 L18A27A, L18A27B, L18A27C 
12/28/19 L18A28A 
01/02/20 A19A02B, A19A02C 
01/03/20 A19A03A, A19A03B, A19A03C 
01/05/20 A19A05A, A19A05B 
01/07/20 A19A07B, A19A07C 
01/08/20 A19A08B 
01/09/20 A19A09B 
01/10/20 A19A10B 
01/12/20 A19A12A 
01/14/20 A19A14A, A19A14B, A19A14C 
01/15/20 A19A15A, A19A15B 

King Arthur Flour Unbleached All-Purpose Flour 25 lb. 
UPC: 071012012503 Costco only 
Best Used By: 12/04/19, 12/10/19, 12/20/19, 01/07/20, 01/15/20 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ      
ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/association-adm-
milling-co-king-arthur-
flour-inc-expands-recall-
unbleached-all-purpose-
flour-5-lb-25 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/association-adm-milling-co-king-arthur-flour-inc-expands-recall-unbleached-all-purpose-flour-5-lb-25
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

7 Unauthorized "Yunnan 
Baiyao Toothpaste" is 
being recalled by 
LinkGlobal Food Inc. 
because it contains a 
prescription drug and may 
pose serious health risks 

เคร่ืองส าอาง Health Canada แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาสีฟันชื่อการค้า “Yunnan 
Baiyao Toothpaste” ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เนื่องจากมีการระบุว่ามีส่วนผสม
ของยา tranexamic acid ที่ต้องสั่งใช้โดยแพทย์ไว้บนฉลาก และอาจท าให้เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ เช่น อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ เกิด
ลิ่มเลือด (ในปอดหรือขา) โรคหลอดเลือดสมอง การมองเห็นเปลี่ยนแปลง หรือ
อาการแพ้ 
 
Health Canada แนะน าให้ผู้บริโภคหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและปรึกษา
แพทย์หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 
 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ      
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยูนนาน 
ไบเยา ทูธเพสท์ (Yunnan Baiyao 
TOOTHPASTE) ในประเทศไทย เลขที่
ใบจดแจ้ง 10-2-6010055897 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/71191a-
eng.php 

 

8 Pharm Canada Inc. recalls 
all lots of "Passion X" and 
"Passion Fem" because 
they contain an 
undeclared prescription 
drug ingredient and may 
pose serious health risks 

อาหาร Health Canada แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “Passion 
X” และ “Passion Fem” ทุกล็อตของบริษัท Pharm Canada Inc. 
เนื่องจากพบยา sildenafil ในผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

Product name(s) Suspended NPN 
Passion X 80064558 
Zoro 80077616 
Vigor X 80077708 
Performax X 80077711 
Passion X; Bio Power X 80077712 
Natura-One Passion Fem; 
Passion Fem 

80087293 

Passion Xtra; Horny Bull 80088477 
 

  

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/71243a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71191a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71191a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71191a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71191a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71243a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71243a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71243a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71243a-eng.php
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

9 Innoveix Pharmaceuticals, 
Inc. Issues Voluntary Recall 
of all Sterile Compounded 
Drug Products Due to a 
Lack of Sterility Assurance 

ยา U.S.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Human Chorionic 
Gonadotropin (HCG) ชนิดฉีดและยา Sermorelin w/GHRP2 ชนิดฉีด
โดยสมัครใจของบริษัท Innoveix Pharmaceuticals, Inc. เนื่องจากขาด
ความมั่นใจในความปราศจากเชื้อ โดยผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียด
ดังนี้ 

Product Lot/Expiry 
HCG 11,000 IUs Lot # INX 530; Exp: 11/9/18 to 11/6/19 

Lot # INX 535; Exp: 11/21/18 to 11/15/19 
Lot # INX 540; Exp: 2/20/19 to 2/1/20 
Lot # INX 555; Exp: 4/9/19 to 3/26/20 
Lot # INX 550; Exp: 3/22/19 to 3/9/20 
Lot # INX 555; Exp: 4/9/19 to 3/26/20 
Lot # INX 560; Exp: 5/9/19 to 5/3/20 
Lot # INX 565; Exp: 6/12/19 to 5/18/20 
Lot # INX 570; Exp: 6/28/19 to 6/28/20 
Lot # INX 575; Exp: 7/26/19 to 7/18/20 

HCG 5,000 IU's Lot # INX 910; Exp: 2/20/19 to 2/7/20 
Lot # INX 915; Exp: 3/22/19 to 3/12/20 

HCG 5,500 IU's Lot # INX 50; Exp: 5/9/19 to 5/1/20 
Sermorelin 
w/GHRP2 3mg 

Lot # SER 925; Exp: 11/19/18 to 11/4/19  
Lot # SER 930; Exp: 2/22/19 to 11/18/19  
Lot # SER 935; Exp: 3/5/19 to 2/21/20 
Lot # SER 400; Exp: 4/29/19 to 4/1/20 
Lot # SER 405; Exp: 6/3/19 to 5/11/20 
Lot # SER 410; Exp: 7/23/19 to 7/15/20 

 
 
 
 
 
 
 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่
พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

https://www.fda.gov/safe
ty/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/innoveix-
pharmaceuticals-inc-
issues-voluntary-recall-
all-sterile-compounded-
drug-products-due-lack 

 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/innoveix-pharmaceuticals-inc-issues-voluntary-recall-all-sterile-compounded-drug-products-due-lack
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

10 Medical Device Alert - 
Prismaflex haemofiltration 
systems installed with 
software versions 8.10, 
7.20 and lower – risk of 
unexpected machine 
shutdown during 
treatment 

เคร่ืองมือแพทย์ GOV.UK แจ้งเตือนการเกิด Communication error alarms ที่อาจส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าในการรักษาเนื่องจากการปิดระบบขณะใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ Prismaflex haemofiltration systems    
ที่ใช้ software versions 8.10, 7.20 หรือที่ต่ ากว่า ของบริษัท Baxter  
 
ทั้งนี้ บริษัท Baxter จะด าเนินการอัพเดท software version ให้เป็น 
7.21 และ 8.20 เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

   - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในประเทศไทยโดยบริษัท 
แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ได้ส่งรายงานการด าเนินการ
แก้ ไขเ พ่ือความปลอดภัย ในการใช้
เ ค ร่ื อ ง มื อ แ พ ท ย์ ใ ห้ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ซึ่งคาด
ว่าจะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

https://assets.publishing.
service.gov.uk/media/5d
9f16bb40f0b668c5af1a4a
/MDA-2019-037.pdf 

 

11 Specific Hudson RCI 
Sheridan endotracheal 
tubes and connectors - 15 
mm connector may 
detach from the tube 
before or during use 
(MDA/2019/036) 

เคร่ืองมือแพทย์ GOV.UK แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ Hudson RCI 
Sheridan endotracheal tubes and connectors - 15 mm 
connector โดยสมัครใจของบริษัท Teleflex Medical เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจหลุดจากท่อก่อนหรือระหว่างใช้งาน ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการรักษาได้ 

   - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบในประเทศไทยโดยบริษัท 
คอนติเนลตัน เมดลิงค์ จ ากัด 
- บริษัท คอนติเนลตัน เมดลิงค์ จ ากัด 
ได้ส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เรียกคืนของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 

https://assets.publishing.
service.gov.uk/media/5d
9dea5040f0b6685970863
2/MDA-2019-
036_Final.pdf 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9f16bb40f0b668c5af1a4a/MDA-2019-037.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9f16bb40f0b668c5af1a4a/MDA-2019-037.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9f16bb40f0b668c5af1a4a/MDA-2019-037.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9f16bb40f0b668c5af1a4a/MDA-2019-037.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9dea5040f0b66859708632/MDA-2019-036_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9dea5040f0b66859708632/MDA-2019-036_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9dea5040f0b66859708632/MDA-2019-036_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9dea5040f0b66859708632/MDA-2019-036_Final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d9dea5040f0b66859708632/MDA-2019-036_Final.pdf
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญของข่าว 
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มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

12 LEMTRADA (alemtuzumab) 
- Risk of Autoimmune 
Hepatitis, 
Haemophagocytic 
Lymphohistiocytosis, and 
Associated Serious 
Cardiovascular Reactions 

ยา Health Canada แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการได้รับ
รายงานการเสียชีวิต การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อันตรายถึงชีวิตใน
ระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดอย่างรวดเร็วภายหลังบริหารยา การเกิด 
immune-mediated adverse reactions เช่น autoimmune 
hepatitis (AIH) Haemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยา LEMTRADA (alemtuzumab) ท าให้มีการปรับปรุง 
Monograph ของผลิตภัณฑ์ในส่วนข้อบ่งใช้และข้อมูลความปลอดภัย 
 
LEMTRADA (alemtuzumab) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็น
โรคปลอกประสาทอักเสบแบบกลับเป็นซ้ าเป็นๆ หายๆ (Relapsing 
Remitting Multiple Sclerosis) ซึ่งอาการก าเริบของโรคตรวจพบได้จาก
ลักษณะทางคลินิก หรือจากภาพถ่ายทางรังสี  
 
Health Canada มีค าแนะน าส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้ 

 ตรวจวัดระดับ serum transaminases (ALT และ AST) และ 
total bilirubin ก่อนเร่ิมให้ยาและติดตามต่อเนื่องเป็นเวลา 48 
เดือนหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย 

 หยุดใช้ยาและตรวจวัดระดับ serum transaminases และ 
total bilirubin ทันทีหากผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงของ
การท างานที่ผิดปกติของตับ เช่น การมีระดับเอนไซม์ตับเพ่ิม
สูงขึ้นโดยที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ 

 ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการแสดงของ pathologic immune 
activation ทันที และพิจารณาเกี่ยวกับการเป็น HLH 

 ติดตามสัญญาณชีพรวมถึงความดันโลหิตทั้งก่อนและระหว่าง
การให้ยา และให้หยุดบริหารยาหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
สัญญาณชีพที่ส าคัญทางคลินิกและให้การรักษาที่เหมาะสม 

 
 
 
 

   - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ LEMTRADA 
(alemtuzumab) ในประเทศไทยโดย
บริษัท ซาโนฟ่ี-อเวนตีส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
- จากการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลศูนย์
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่  16 ตุลาคม 
2562) พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ จ า ก ก า ร ใ ช้ ย า 
alemtuzumab จ านวน 2 ฉบับ ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับการเกิด AIH และ HLH 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/71299a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71299a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71299a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71299a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71299a-eng.php
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ในประเทศไทย 
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13 Recall of Mitomycin-C 
Kyowa (Mitomycin-C) 
2mg/vial and 10mg/vial 
injections 

ยา HSA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Mitomycin-C Kyowa for Injection 
2 mg/vial และ Mitomycin-C Kyowa for Injection 10 mg/vial ของ
บริษัท Kyowa Kirin Asia Pacific Pte. Ltd. โดยสมัครใจในทุกรุ่นการ
ผลิตที่ยังไม่หมดอายุ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิต
ท าให้ไม่มั่นใจในความปราศจากเชื้อของผลิตภัณฑ์ 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ 
พบว่าทะเบียนผลิตภัณฑ์ MITOMYCIN-
C KYOWA ได้ถูกยกเลิกทะเบียนโดย
ผู้ประกอบการ บริษัท โมเดิร์น ไซแอนทิ
ฟิคส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hsa.gov.sg/c
ontent/hsa/en/Health_Pr
oducts_Regulation/Safet
y_Information_and_Prod
uct_Recalls/Therapeutic_
Product_Recalls_due_to
_Product_Defect_Issues/
2019/recall-of-
mitomycinckyowamitom
ycinc2mgvialand10mgvial
injections.html 

 

https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
https://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Therapeutic_Product_Recalls_due_to_Product_Defect_Issues/2019/recall-of-mitomycinckyowamitomycinc2mgvialand10mgvialinjections.html
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ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 
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ตรวจสอบ 

14 Foreign Product Alert:  
24 foreign health products 
found to contain 
undeclared drug 
ingredients 

อาหาร Health Canada ประกาศแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัยที่
ถูกตรวจพบโดยหน่วยงานก ากับดูแลของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ 
ออสเตรเลีย และฮ่องกง รายละเอียดดังนี้ 

Unauthorized Foreign Health Products 
Product 
Name(s) 

Hazard(s) Identified 
Source 
of Alert 

Images 

Unauthorized Sexual Enhancement Products 
Big Penis 
capsules 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Boss Lion 9000 
capsules 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
De Guo Heijin 
Gang 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Germany Black 
Gorilla 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Herb Viagra 
capsules 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
La Pepa Negra Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Odimafo 
Powerful Tablet 

Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Plant Vigra pills Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Shengjingpian Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
Vigour tablets Undeclared sildenafil U.S.FDA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่มีการ
แสดงฉลากเป็นภาษาไทยจ านวน 7 
รายการ ได้แก่ 
1. Absolute Nine Slim 
2. BeColi 
3. BFB Be Fast Block capsules 
4. Detoxi Slim capsules 
5. Slim Perfect Legs + High Fiber 
6. Super Slimming Herb 
7. Susuya capsules 
ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า ง กา รด า เนิ น กา ร
ตรวจสอบโดย เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ทั้ งนี้      
ไ ม่พบข้ อ มูลการขึ้ นทะ เบี ยนของ
ผลิตภัณฑ์ BeColi, Detoxi Slim 
capsules, Slim Perfect Legs + 
High Fiber, Super Slimming Herb 
ในประเทศไทย จึงไม่แนะน าให้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ ดั งกล่ า ว เนื่ อ งจากอาจมี
อันตรายต่อชีวิต 

https://healthycanadians
.gc.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2019/71329a-
eng.php 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71329a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71329a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71329a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71329a-eng.php
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Unauthorized Weight Loss Products 
Absolute Nine 
Slim 

Undeclared 
sibutramine and 
N-desmethyl sibutramine 

U.S.FDA 

 

BeColi Undeclared bisacodyl, 
sibutramine, and 
sennosides 

HSA 

 
BFB Be Fast 
Block capsules 

Undeclared 
clenbuterol 

TGA 

 
Detoxi Slim 
capsules 

Undeclared 
sibutramine 

U.S.FDA 

 
Slim Perfect Legs 
+ High Fiber 

Undeclared 
sibutramine 

U.S.FDA 

 
Super Slimming 
Herb 

Undeclared 
sibutramine 

U.S.FDA 

 
Susuya capsules Undeclared 

sibutramine and 
bisacodyl 

Hong 
Kong 
Depart
ment of 
Health 
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Adelgasin Plus 
capsules 

Undeclared 
sibutramine and 
N-desmethyl sibutramine 

U.S.FDA 

 

Best Nutrition 
Products 
Diabotica 
capsules 

Undeclared 
mycophenolic acid 

HSA 

 

GoLean Detox Undeclared 
sibutramine and 
phenolphthalein 

U.S.FDA 

 
Lipro Dietary 
Capsule 

Undeclared tadalafil U.S.FDA 

 
Lishou Fuling 
Jiaonang 

Undeclared 
sibutramine and 
N-desmethyl 
sibutramine 

U.S.FDA 

 

Reduktis Max 
capsules 

Undeclared 
sibutramine 

U.S.FDA 

 
Slim Bio 
Capsules 

Undeclared 
benproperine, 
diphenhydramine, 
N-desmethyl sibutramine, 
sibutramine, 
sildenafil, and 
tadalafil 

U.S.FDA 
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15 URGENT FIELD SAFETY 
NOTICE -  DTX Safedraw® 
Kits and Meritrans 
DTXPlus® Devices 

เคร่ืองมือแพทย์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Merit Medical Systems, Inc. เกี่ยวกับการ
เรียกคืนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ DTX Safedraw® Kits และ Meritrans 
DTXPlus® Devices ในบางรุ่น โดยสมัครใจ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนถึง
การหลุดออกจากกันระหว่างท่อและ drip chamber ซึ่งอาจท าให้การบริหาร
สารน้ าหยุดชะงักและเลือดจากผู้ป่วยอาจไหลไปยังท่อได้ 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบโดย
บริษัท ซี เค เมดิคอล จ ากัด ซึ่ งแจ้งว่า
บริษัทฯ ไม่เคยน าเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามา
ในประเทศไทย 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/4jM
mAV43apqHHBq7/d 

 
16 Urgent Field Safety Notice 

- SynchroMed® II 
Implantable Infusion Pump 
Models 8637-20,8637-40 

เคร่ืองมือแพทย์ MHRA เผยแพร่ FSN ของบริษัท Medtronic Limited เกี่ยวกับการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ SynchroMed® II Implantable Drug Infusion 
Pumps, Models 8637-20 และ 8637-40 โดยสมัครใจเนื่องจากพบสิ่ง
แปลกปลอมภายใน pump motor ซึ่งสามารถรบกวนการหมุนของ motor 
gear น าไปสู่การหยุดหมุนของ motor ได้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ Serial 
Number ที่ได้รับผลกระทบได้ที่ 
http://wwwp.medtronic.com/ProductLookup/lookup.html?faId=3 8 2
&alId=382 
 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบโดย  
บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
ได้จัดส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์
ให้กับ อย. แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mhra-
gov.filecamp.com/s/fpy3
GFnySVgGW7b4/d 

 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/4jMmAV43apqHHBq7/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/4jMmAV43apqHHBq7/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/4jMmAV43apqHHBq7/d
http://wwwp.medtronic.com/ProductLookup/lookup.html?faId=382&alId=382
http://wwwp.medtronic.com/ProductLookup/lookup.html?faId=382&alId=382
https://mhra-gov.filecamp.com/s/fpy3GFnySVgGW7b4/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/fpy3GFnySVgGW7b4/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/fpy3GFnySVgGW7b4/d
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มี ไม่มี ระหว่าง
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17 Company led drug alert – 
Docetaxel Injection 80mg 
/8ml 

ยา MHRA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Docetaxel Injection 80mg /8ml โดย
สมัครใจของบริษัท Pfizer UK Limited จ านวน 2 batch คือ S0130118 และ 
S0140518 เนื่องจากการทดสอบความคงตัวของยาพบสิ่งแปลกปลอม         
10-oxo-docetaxel ที่อาจมีระดับสูงกว่าที่ยอมรับได้เมื่อสิ้นสุด shelf-life    
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

Batch number Strength Expiry Date 
S0130118 80mg/8mL 31-Jul-2020 
S0140518 80mg/8mL 31-Oct-2020 

 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์  DOCETAXEL 
(ANHYDROUS) 10mg/mL โดยบริษัท   
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ ส านัก
ยาอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจสอบ 

https://www.gov.uk/drug
-device-alerts/company-
led-drug-alert-docetaxel-
injection-80mg-8ml 

 
18 Mylan Pharmaceuticals 

Initiates Voluntary 
Nationwide Recall of 
One Lot of Alprazolam 
Tablets, USP C-IV 0.5 
mg, Due to the 
Potential of Foreign 
Substance 

ยา หน่วยงาน U.S.FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข่าวการเรียกคืน
โดยสมัครใจของผลิตภัณฑ์ยาช่ือ Alprazolam Tablets, USP C-
IV 0.5 mg จ านวน 1 lots คือ lot 8082708 ขวดบรรจุละ 500 
เม็ด หมดอายุ เดือน พฤศจิกายน 2563 ของบริษัท Mylan 
Pharmaceuticals Inc. เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือได้  ขณะนี้บริษัทยังไม
ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

 
 

 

 √  จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจาก
ระบบ ตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/s
afety/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/mylan-
pharmaceuticals-
initiates-voluntary-
nationwide-recall-one-
lot-alprazolam-
tablets-usp-c-iv-05 

 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-80mg-8ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-80mg-8ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-80mg-8ml
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/company-led-drug-alert-docetaxel-injection-80mg-8ml
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/mylan-pharmaceuticals-initiates-voluntary-nationwide-recall-one-lot-alprazolam-tablets-usp-c-iv-05
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19 Revisions of 
PRECAUTIONS 

ยา หน่วยงาน PMDA ประเทศญี่ปุ่น แจ้งปรับปรุงค าเตือนของยาและ
วัตถุเสพติด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. Vonoprazan fumarate 
Vonoprazan fumarate/amoxicillin 
hydrate/clarithromycin Vonoprazan 
fumarate/amoxicillin hydrate/metronidazole หัวข้อ 
Clinically Significant Adverse Reactions (ภายใต้หัวข้อ 
Adverse reactions) 
- เพิ่มข้อความ “อาจเกิด Pancytopenia, agranulocytosis, 
leukopenia หรือ thrombocytopenia ผู้ป่วยควรได้รับการติดตาม
อย่างระมัดระวัง หากพบอาการผิดปกติ ควรหยุดยาและมีการจัดการ
อย่างเหมาะสม” 
2. D-Sorbitol (urologic irrigating solution) 
หัวข้อ Contraindications 
- เพิ่มข้อความ “ผู้ป่วยกับการเกิด hereditary fructose 
intolerance” 
3.Belimumab (genetical recombination) 
หัวข้อ important precautions  
- เพิ่มข้อความ “อาจเกิดภาวะซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตายหรือ
ความพยายามฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยและครอบครัวหรือผู้ดูแลอื่น ๆ 
ควรได้ข้อมูลครบถ้วนถึงความเสี่ยงของเหตุการณ์เหล่านี้และได้รับ
ค าแนะน าให้พบแพทย์ทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
จิตใจของผู้ป่วย เช่น นอนไม่หลับหรือวิตกกังวล 
 
 
 
 

√   จากการสืบค้นเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ 
พบการขึ้นทะเบียน ดังนี้ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2562) 
1.Vonoprazan fumarate  พบ
การขึ้นทะเบียนยาใหม่ จ านวน 2 
ต ารับ1C15049/61(NC) และ 
1C15050/61(NC) 
และพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์
จากฐานข้อมูล Thai Vigibase 
จ านวน 1 ฉบับ ที่ท าให้อาการชา
และท้องเสีย แต่ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทยของ  
Vonoprazan 
fumarate/amoxicillin 
hydrate/clarithromycin  และ
Vonoprazan 
fumarate/amoxicillin 
hydrate/metronidazole  
2. D-Sorbitol (urologic irrigating 
solution) ไม่พบการขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทย 
3. Belimumab พบการขึ้น
ทะ เบี ยนจ า นวน  1  ต า รั บ  คื อ 
1C30/57(NBC) และพบรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล 
Thai Vigibase จ านวน 1 ฉบับ ที่ท า

https://www.pmda.go.jp/e
nglish/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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หัวข้อ Clinically Significant Adverse Reactions (ภายใต้
หัวข้อ Adverse reactions)  
- เพิ่มข้อความ “อาจเกิดภาวะซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตายหรือ
ความพยายามฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
และมีมาตรการที่เหมาะสม เช่น หยุดยาหากสังเกตเห็นอาการ
ผิดปกติใด ๆ” 

ให้เกิด anorexia และตับอักเสบ 
จากการสืบค้นเอกสาร Summary 
of product characteristic 
(SMPC) พบข้อค าเตือนเกี่ยวกับการ
เกิดภาวะซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัว
ตาย หรือความพยายามฆ่าตัวตาย 

20 ICU Medical, Inc. Issues 
a Voluntary Nationwide 
Recall of Lactated 
Ringer's Injection, USP 
and 0.9% Sodium 
Chloride Injection, USP 
Due to Presence of 
Particulate Matter 

ยา หน่วยงาน U.S.FDA  ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งข้อมูลการเรียก
คืนผลิตภัณฑ์ยาช่ือ  Lactated Ringer's Injection, USP (lot 
No.84-603-FW) และ 0.9% Sodium Chloride Injection, 
USP (Lot No.95-101-C6) ของบริษัท ICU Medical, Inc. 
เนื่องจากพบอนุภาคแปลกปลอม ที่อาจท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ตั้งแต่การอักเสบบริเวณที่ฉีดจนถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรง
กว่า รวมถึงขัดขวางการไหลเวียนของเลือดน าไปสู่ความเสียหาย
ของอวัยวะได้ ปัจจุบัน   บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

√  จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ไม่พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

https://www.fda.gov/s
afety/recalls-market-
withdrawals-safety-
alerts/icu-medical-inc-
issues-voluntary-
nationwide-recall-
lactated-ringers-
injection-usp-and-0 9 -
sodium 
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