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สรุปประเด็นข�าวที่น�าสนใจ ประจําเดือน กันยายน 2564  
 

ที่ หัวข�อข�าว ผลิตภัณฑ' สาระสําคัญของข�าว 
ข�อมูลทะเบียนในไทย 

ข�อมูลสําคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล�งข�าว 
มี ไม�มี 

ระหว�าง
ตรวจสอบ 

1 New Zealand reports 
first death linked to 
Pfizer/BioNTech 
COVID-19 vaccine 

วัคซีน สํานักข-าว Reuters รายงานว-า ประเทศ
นิวซีแลนด<พบรายงานผูAเสียชีวิตรายแรกซึ่ง
เปFน ผูAหญิ งที่ ไดAรับ วัคซีนโควิด-19 ของ
บริษัท Pfizer/BioNTech โดยสาเหตุการ
เสียชี วิตมาจากอาการกลA าม เนื้อหัวใจ
อั ก เส บ  (Myocarditis)  อ ย- า ง ไร ก็ ต า ม 
อาการดังกล-าวเปFนอาการที่พบไดAนAอยมาก
และทราบกันมาก-อนหนAาแลAว (Rare and 
Known AEFI) ซึ่งผูA ที่เกี่ยวขAองยังมั่นใจใน
วัคซีนดังกล-าว เนื่องจากพบว-าประโยชน<มี
มากกว-าความเสี่ยง อย-างไรก็ตามจะยังคง
เฝ]าระวังอาการดังกล-าวอย-างใกลAชิดต-อไป 

� 
 

       จากการสืบคAนขAอมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย .) พ บการขึ้ นทะ เบี ยนของ
ผลิตภัณฑ< วัคซีนโควิด-19 (ComirnatyTM) 
ของบริษัทไฟเซอร< (ประเทศไทย) จํากัด เลข
ทะเบียน 1C 8/64 (NBC) 
     ขAอมูลจากฐานขAอมูล HPVC พบรายงาน
การเกิดเหตุการณ<ไม-พึงประสงค<จากการใชA
วัคซีน ComirnatyTM  จํานวน 4 ฉบับ โดย
เปFน  Palpitations 2  ฉบับ Rash, Nausea 
และ Vomiting อย-างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ยังไม-
พบรายงานการเกิด Myocarditis จากการใชA
วัคซีนดังกล-าว 
     ขAอมูลจากฐานขAอมูลขององค<การอนามัย
โลก พบรายงานเหตุการณ<ไม-พึงประสงค<จาก
วั ค ซี น  Covid-19 ข อ ง บ ริ ษั ท 
Pfizer/BioNTech จํานวน 827,510 ฉบับ 
โดยเปFนรายงาน Myocarditis จํานวน 3,918 
ฉบับ  

 

 
 

https://www.reuters.com
/world/asia-pacific/new-
zealand-reports-death-

woman-after-pfizer-
covid-vaccine-2021-08-

30/ 
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ระหว�าง
ตรวจสอบ 

2 Moderna to recall 
COVID-19 doses in 
Japan after stainless 
steel contaminants 
found 

วัคซีน สํานักข-าว Reuters แจAงว-าบริษัท Moderna 
Inc. และบริษัท Takeda Pharmaceutical Co 
Ltd ร-วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุtน ไดAเรียกคืน
ผลิตภัณฑ< วัคซีน COVID-19 ของบริษั ท 
M oderna Inc. จํ านวน 3 รุ- นการผลิ ต 
(3004667, 3004734 และ 3004956) ภายหลัง
การสอบสวนพบการปนเปuvอนของโลหะสแตน
เลสในผลิตภัณฑ< ดังกล-าว ทั้งนี้คาดว-าการ
ปนเปuvอนดังกล-าวมีสาเหตุมาจากกระบวนการ
ผลิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดA บริษัทแจAงว-าจะ
ตรวจสอบ แกAไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพื่อป]องกันไม-ใหAเกิดปxญหาดังกล-าวซ้ําอีก โดย
ก-อนหนAานี้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ-าน
มา บริษัท Moderna Inc.ไดA เคยระงับการ
จัดหาวัคซีน COVID-19 ในประเทศญี่ ปุtน
จํานวน 1.63 ลAานโดส เนื่องจากพบรายงานการ
ปนเปuvอนที่โรงงานการผลิตในประเทศสเปน 

� 
 

       การตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของสํานักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ< 
COVID-19 VACCINE MODERNA โดยบริ ษั ท 
ซิลลิค ฟาร<มา จํากัด เลขทะเบียน 1C 6/64 
(NBC) ซึ่ งขณะนี้ ยังไม- ไดAมี การนํ าเขA ามาใน
ประเทศไทย 

 

 
 

https://www.reuters.com/business/
healthcare-pharmaceuticals/japan-

finds-stainless-steel-particles-
suspended-doses-moderna-

vaccine-2021-09-01/ 

 

 
 

https://investors.modernatx.com/n
ews-releases/news-release-

details/joint-statement-moderna-
and-takeda-investigation-

suspended-lots 
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3 Janus Kinase (JAK) 
inhibitors: Drug Safety 
Communication - FDA 
Requires Warnings 
about Increased Risk of 
Serious Heart-related 
Events, Cancer, Blood 
Clots, and Death 

ยา U.S.FDA แจ
งวากําลังดําเนินการพิจารณา
ทบทวนเกี่ยวกับการเพิ่มข
อความคําเตือน
ใน เอ ก ส า ร กํ า กั บ ย า ใน ส ว น  boxed 
warning ข อ ง ย า Xeljanz/ Xeljanz XR® 
( tofacitinib) , Olumiant® ( baricitinib) 
และ Rinvoq® (upadacitinib) ซึ่งเปHนยาที่
ใช
ในการรักษาอาการข
ออักเสบ โดยพบ
ความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคหัวใจ ลิ่ม
เลือดอุดตัน มะเร็ง และการเสียชีวิตจากยา
ดังกลาว 

� 
 

       จากการสืบคAนขAอมูลเบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว ดังนี้ 

1. Xeljanz®  tablets ( tofacitinib 
citrate 5 mg) เลขทะเบียน1C 35/58 (n) 

2. Olumiant(2 mg) ®  baricitinib    2 
mg เลขทะเบียน 1C 15042/63 (nc) 

3. Olumiant(4 mg) ®  baricitinib    4 
mg เลขทะเบียน 1C 15041/63 (nc) 

ทั้ ง นี้  ไม- พ บ ท ะเบี ยน ยา rinvoq®  
(upadacitinib) ในประเทศไทย 
ทั้ งนี้  จากการสุ- ม เอกสารกํากับยาของ
ต-างประเทศเบื้องตAน (EU) พบขAอความคํา
เตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะ
โรคหัวใจ ลิ่มเลือดอุดตันดังกล-าวแลAว  

     จากการตรวจสอบในฐานขAอมูล 
HPVC พบรายงาน AE ดังนี้ 

1. ยา tofacitinib มี รายงานทั้ งหมด
ทั้งหมด 26 ฉบับ ส-วนใหญ-เปFน hepatitis    3 
ฉ บั บ  abscess 2  ฉ บั บ  nausea 2 ฉ บั บ 
vomitting 2 ฉบับ ทั้งนี้ ไม-พบอาการ ลิ่มเลือด
อุดตัน และมะเร็ง แต-พบ sudden death 
จาก cardiac arrhythmias 1 ฉบับ 

 

 
 

https://www.fda.gov/saf
ety/medical-product-

safety-
information/janus-

kinase-jak-inhibitors-
drug-safety-

communication-fda-
requires-warnings-about-

increased-risk 
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2. ยา baricitinib มีรายงานทั้งหมด
ทั้งหมด 4 ฉบับ ไดAแก- Renal impairment, 
Herpes zoster, Tuberculosis  และ 
Cholecystitis (อาการละ 1 ฉบับ) ทั้งนี้ ไม-พบ
ภาวะโรคหัวใจลิ่มเลือดอุดตัน มะเร็ง และ
การเสียชีวิต 
…..จากการตรวจสอบในฐานขAอมูล WHO   พบ
รายงาน AE ดังนี้ 

1. ยา tofacitinib มี รายงานทั้ งหมด 
91,747 ฉบับ เปFน cardiovascular disorder 
24 ฉบับ thrombosis 454 ฉบับ cancer 31 
ฉบับ และ death 1,245 ฉบับ 

2. ยา Baricitinib พบ ทั้ งหมด 9,908 
ฉ บั บ cardiovascular disorder 7 ฉ บั บ 
thrombosis 32 ฉบับ cancer 7 ฉบับ และ 
death 39 ฉบับ 
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4 Magellan Diagnostics, 
Inc. Expands Voluntary 
Recall of LeadCare® 
Test Kits 

เครื่องมือ
แพทย< 

     U.S.FDA แ จA ง ว- า  บ ริ ษั ท  Meridian 
Bioscience, Inc. ไดA ป ร ะก าศ เรี ย ก คื น
ผลิตภัณฑ<เครื่องมือแพทย< LeadCare® II 
Blood Lead Test Kits, LeadCare 
Plus® Blood Lead Test Kits, แ ล ะ 
LeadCare Ultra® Blood Lead Test 
Kits ( the “ LeadCare Test Kits” )  Lot 
number ต-างๆ เนื่องจากพบความผิดปกติ
ของ    ชุดตรวจที่สามารถทําใหAเกิดผลลวง 
คือ แสดงปริมาณตะกั่วในเลือดที่ต่ํากว-า
ความเปFนจริง 
     สําหรับ รายละเอียด Lot number ที่
เรียกเก็บคืน มีดังต-อไปนี้ 
 

Catalog 
No. 

Product Lot 
Number 

Expire 
Date 

70-6762 LeadCare® 
II Blood 
Lead Test 
Kit 

2012M sub-
lots*** 

Apr 8, 2022 

2013M* Apr 22, 2022 
2014M* Apr 29, 2022 
2015M* May 12, 022 
2016M* May 19,2022 
2017M* Jun 10, 2022 
2018M Jun 6, 2022 

2101M** Jul 28, 2022 
2102M Sept 30, 021 

2103M** Aug 18,2022 
2105M** Sep 11,2022 
2106M** Jan 21, 2022 
2107M** Sept 30, 022 
2109M Oct 15, 2022 

� 
 

       จากการสืบคAนขAอมูลเบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าวของ 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่แมเนจ
เมAนท<  คอร<ป  จํ ากัด  จํ านวน          3 
ทะเบียน ไดAแก- 
     1.  LeadCare II® Test Kit เ ล ข ที่
ใบอนุญาต USA5805328 เลข new code 
U1MC0001021283500000022C 
     2. LeadCare Ultra® Test Kit เลข ที่
ใบอนุญาต USA5805328 เลข new code 
U1MC0001021283500000033C 
     3. LeadCare Plus® Test Kit เล ข ที่
ใบอนุญาต USA5805328 เลข new code 
U1MC0001021283500000044C 

จากการตรวจสอบเบื้องตAนกับผูAแทน
บริษัทพบว-า บริษัทไม-มีการนําเขAาผลิตภัณฑ< 
Test Kit ดังกล-าวเขAามาในประเทศไทยมา
เปFนระยะเวลานานแลAว อย-างไรก็ตาม ศูนย< 
HPVC ไดAประสานบริษัทเพื่อใหAรายงานการ
ดําเนินการแกAไขเพื่อความปลอดภัยในการ
ใชAเครื่องมือแพทย< (FSCA) เรียบรAอยแลAว 

 

 

 
 

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

alerts/magellan-
diagnostics-inc-expands-

voluntary-recall-
leadcarer-test-kits 
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Catalog 
No. 

Product Lot 
Number 

Expire 
Date 

  2110M Oct 29, 2022 
2111M May 31,2022 
2112M Nov 13,2022 
2113M Jun 30, 2022 
2114M Dec 17,2022 
7114M Dec 17,2022 
2115M Dec 29,2022 

2012M sub-
lots*** 

Apr 8, 2022 

2013M* Apr 22, 2022 

2014M* 
Apr 29, 2022 

 
2015M* May 12 2022 
2016M* May 19, 2022 
2017M* Jun 10, 2022 

82-0004 LeadCare 
Plus® Blood 
Lead Test 
Kit LeadCare 
Ultra® 
Blood Lead 
Test Kit 

2011MU* Mar 25, 2022 
70-8098 2104MU** Aug 25, 2022 

2108MU** Mar 31, 2022 
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5 Brazil health regulator 
suspends use of 12 
mln Sinovac vaccine 
shots 

วัคซีน สํ านั กข- าว Reuters รายงานว-า หน- วยงาน
สาธารณสุขของรัฐบาลประเทศบราซิล (Anvisa) 
สั่งระงับใชAวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค จํานวน 25 
ชุด รวม 12 ลAานโดส เนื่องจากวัคซีนดังกล-าวที่
ส-งมาใหAประเทศบราซิลผลิตจากโรงงานที่ไม-ไดA
รับอนุญาต ทั้ งนี้ ไดA รับแจAงจาก Sao Paulo's 
Butantan institute ว-าฝtายผลิตยังไม-ไดAรับการ
ตรวจสอบและอนุญาตฉุกเฉินจาก Anvisa จึง
จํ าเปF นตA องระงับใชA  เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม- ใหA
ประชาชนพบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดA โดย
ระหว-างการสั่งหAามใชAวัคซีนจากโรงงานดังกล-าว
เปFนเวลา 90 วัน Anvisa จะเขAาตรวจโรงงานและ
ขอขAอมูลความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
เพิ่มเติม ทั้งนี้ Sao Paulo's Butantan institute 
เปFนพันธมิตรกับบริษัทซิโนแวคไบโอเทคของจีน   
ทําหนAาที่บรรจุวัคซีนของซิโนแวคพรAอมนําไปใชA 
นอกจากนี้ Sao Paulo's Butantan institute ยัง
แจAง Anvisa ดAวยว-า ยังมีวัคซีนอีก 17 ชุดรวม 9 
ลAานโดสที่ผลิตจากโรงงานเดียวกัน ขณะนี้อยู-
ระหว-างส-งมาที่ประเทศบราซิล 

�        จากการสืบคAนขAอมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และย า  (อย .) พ บ การ ขึ้ น ท ะ เบี ยน ขอ ง
ผลิตภัณฑ<วัคซีนโควิด-19 (Coronavac) ของ
บ ริ ษั ท  Sinovac Life Sciences Co., Ltd. 
เลขทะเบียน 1C 3/64 (NBC) 
     ศูนย< HPVC กยผ ไดAประสานไปยังองค<การ
เภสัชกรรมแลAว พบว-าวัคซีนที่บริษัทนําเข
ามาใน
ประเทศไทยนั้นวามี lot number แตกตางจาก
วัคซีนในประเทศบราซิลตามรายงานข าว 
เนื่องจาก วัคซีนทุกรุนที่ ผลิตและส งมาที่
ประเทศไทยนั้น ผลิตจากโรงงานที่ได
มาตรฐาน
ในเมือง Beijing ประเทศจีน ซึ่ งระบุไว
ตาม
ทะเบียน EUA ที่รับในประเทศไทยเทานั้น 

 

 
 

https://www.reuters.com/
world/americas/brazil-

health-regulator-
suspends-use-12-mln-
sinovac-vaccine-shots-

2021-09-04/ 
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6 ICU Medical Issues a 
Voluntary Nationwide 
Recall of Aminosyn II 
15%, An Amino Acid 
Injection, Sulfite Free IV 
Solution Due to the 
Presence of Particulate 
Matter 

ยา U.S.FDA แจAงว-าบริษัท ICU Medical, Inc 
ไดA เรียกคืนผ ลิตภัณ ฑ< ยา Aminosyn II, 
15%, An Amino Acid Injection, Sulfite 
Free intravenous (IV) solution จํานวน 
1 lot (2,112 units) จากสถานพยาบาล 
เนื่องจากตรวจพบอนุภาคที่มองเห็นไดA 
ไดA แก-  เสA น ใย  เสA นผม  ชิ้นส- วน โปร ตีน 
ปนเปuvอนในผลิตภัณฑ< ดังกล-าว อาจเปFน
อันตรายกับผูAปtวยไดA 
 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูลเบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม-พบ
การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว  

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

issues-voluntary-
nationwide-recall-

aminosyn-ii-15-amino-acid-
injection-sulfite-free-iv 

7 Azurity 
Pharmaceuticals, Inc. 
Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
One Lot of Firvanq® 
(Vancomycin 
Hydrochloride for Oral 
Solution), Vancomycin 
50 mg/mL Kit, Due to a 
Mix-Up of the Diluent 
Included in the Kit 

ยา US FDA แจAงว-า บริษัท Wilmington, MA, 
Azurity Pharmaceuticals, Inc. (“Azurity”) 
เรียกคืนผลติภณัฑ<ยา Firvanq® (vancomycin 
hydrochloride for oral solution), 
Vancomycin 50 mg/mL Kit (“Firvanq®”) 
โดยสมัครใจ จํานวน 1 รุ-นการผลติ คือ 21035 
เนื่องจากตรวจพบการใชA Diluent ผิดไปจาก
ปกติ โดยใชA a First Omeprazole (FIRST-PPI) 
diluent แทนที่จะเปFน the Firvanq diluent 
ที่ใชAตามปกต ิ

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว  

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

market-withdrawals-safety-
alerts/azurity-pharmaceuticals-inc-
issues-voluntary-nationwide-recall-

one-lot-firvanqr-vancomycin 
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8 Various Caro white and 
Carotone branded 
products pose a risk to 
your health and should 
not be used 

เครื่องสําอาง TGA ประเทศออสเตรเลีย ประกาศแจAงเตือน
ผูAบริโภคไม-ใหAใชAผลติภณัฑ<เครื่องสาํอางที่มี
ส-วนผสมของสาร hydroquinone เกินกว-า
มาตรฐานที่กําหนด ผลิตภัณฑ<ดังกล-าว ไดAแก-     
   (1) Caro White Lightening Oil 50mL bottle,  
   (2) Caro White Lightening Beauty Lotion 
500mL bottle,  
   (3) Caro White Lightening Beauty Cream 
500mL jar,  
   (4) Carotone Lightening Body Lotion 550mL 
bottle และ  
   (5) Carotone Black Spot Corrector 30mL jar 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว และไมพบการขาย
ผลิตภัณฑXทางเว็ปไซตX  Shopee Thailand 
และ Lazada.co.th 

 

 
 

https://www.tga.gov.au/alert/caro-
white-and-carotone-products 

 

9 Erenumab and 
hypertension 

ยา TGA ประเทศออสเตรเลียแจAงบุคลากรทางการ
แพทย<ใหAทราบว-า มีการเพิ่มขAอความคําเตือนใน
เอกสารกํากับยา erenumab เกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
(hypertension) จากการใชAยาดังกล-าวแลAว 
ภายหลังจากการรวบรวมและวิเคราะห<ขAอมูล
ความเสี่ยงของยานี้หลังออกสู-ทAองตลาดใน
หลายๆประเทศ โดยขAอความดังกล-าวถูกระบุ
ไวAในหลายส-วนของเอกสารกํากับยา ไดAแก- 
‘Special Warnings and Precautions’ section 
(Section 4.4) และ ‘Vascular disorders’ in 
the ‘Adverse Effects’ section (Section 4.8) 
ยา erenumab มีขAอบ-งใชAเพื่อป]องกันอาการ

�        จากการสืบคAนขAอมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ<ยา  จํานวน 
4 ทะเบียน ของบริษัท โนวาร<ตีส (ประเทศไทย) 
จํากัด ดังนี้ 

1. AIMOVIG (70 mg/ml solution for 
injection) เลขทะเบยีน 1C 15100/62 (NBC) 

2. AIMOVIG (140 mg/ml solution for 
injection) เลขทะเบยีน 1C 15102/63 (NBC) 

3. AERINEX (70 mg/ml solution for 
injection) เลขทะเบยีน 1C 15130/63 (NBC) 

4. AERINEX (140 mg/ml solution for 
injection) เลขทะเบยีน 1C 15024/64 (NBC) 

 

 
 

https://www.tga.gov.au/
publication-

issue/erenumab-and-
hypertension 
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ปวดไมเกรน จําหน-ายในทAองตลาดของประเทศ
ออสเตรเลีย ภายใตAชื่อการคAา “Aimovig” 
 

 จากการตรวจสอบในเอกสารกํากับยา 
AIMOVIG ของต-างประเทศ (EMA) และประเทศ
ไทย ไม-พบขAอความคําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การเกิดความดันโลหิตสูง(hypertension)  

จากการสืบคAนในฐานขAอมูลของศูนย< HPVC 
พบรายงานการเกิดเหตุการณ<ไม-พงึประสงค<จาก
การใชAยา erenumab 1 ฉบับ (ยา AIMOVIG) โดย
เกิด Anaphylactic reaction 1 รายการ (ไม-พบ
อาการ hypertension) 

10 Update to Singapore 
package insert of 
Prostin E2 Vaginal 
Tablet 

ยา HSA ประเทศสิงคโปร< แจAงว-า บริษัท Pfizer Pte 
Ltd ออกจดหมายแจA งเวี ยนบุ คลากรทาง
การแพทย<ใหAทราบถึงการเปลี่ยนแปลงขAอความ
คําเตือนในเอกสารกํากับยา Prostin E2 Vaginal 
Tablet (dinoprostone) โดยเพิ่มขAอความว-าใหA
ดําเนินมาตรการลดความเสี่ยงเปFนพิเศษเกี่ยวกับ
ก า ร เสี ย ชี วิ ต ข อ งท า ร ก จ า ก  uterine 
hyperstimulation and uterine rupture โดย
ความเสี่ยงดังกล-าวเปFนที่ทราบกันว-าสามารถ
เกิดขึ้นไดA 

�        จากการสืบคAนขAอมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสาํนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ<ยา PROSTIN E2 (vaginal tablets)  
จํานวน 1 ทะเบียน ของบริษัทไฟเซอร< 
(ประเทศไทย) จํากัด เลขทะเบียน 1C 102/53 

จากการตรวจสอบในเอกสารกํากับยา 
dinoprostone ของต-างประเทศ (EMA) และ
ประเทศไทย พบขAอความคําเตือนเกี่ยวกับ
เหตุการณ<ไม-พงึประสงค<ดังกล-าวแลAว 

จากการสืบคAนในฐานขAอมูลของศูนย< HPVC 
ไม-พบรายงานการเกิดเหตุการณ<ไม-พึงประสงค<
จากการใชAยา dinoprostone 

จากการสืบคAนในฐานขAอมูลขององค<การ
อนามัยโลก พบรายงานเหตุการณ<ไม-พึง

 

 
https://www.hsa.gov.sg/an

nouncements/dear-
healthcare-professional-

letter/update-to-
singapore-package-insert-

of-prostin-e2-vaginal-
tablet 



 

11 
 

ที่ หัวข�อข�าว ผลิตภัณฑ' สาระสําคัญของข�าว 
ข�อมูลทะเบียนในไทย 

ข�อมูลสําคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล�งข�าว 
มี ไม�มี 

ระหว�าง
ตรวจสอบ 

ประสงค<จากการใชAยา dinoprostone ทั้งหมด 
2,632 ฉบับ โดยเปFน foetal death จํานวน 
42 ฉบับ uterine hyperstimulation 122 ฉบับ 
และ uterine rupture 129 ฉบับ 

 
11 Recall of one batch of 

Sartocad 50 Film 
Coated Tablet 50mg 

ยา HSA ระเทศสิงคโปร<ประกาศว-าบริษัท Uni Drug 
House ไดA เรี ยก คื น ยา  Sartocad 50  Film 
Coated Tablet 50mg (Losartan Potassium) 
รุ-นการผลิต LR219002A จากสถานพยาบาลและ
รAานขายยา เนื่องจากตรวจพบการปนเปuvอนสาร 
5-[4’-[(5-(azido methyl)-2-butyl-4-chloro-
1H-imidazol-1-yl) methyl]-[1,1’-biphenyl]-2-
yl]-1 H-tetrazole (5 -AMBBT) เกิ น ก ว- า ค- า
มาตรฐานที่ยอมรับไดA ทั้งนี้การเรียกคืนดังกล-าว
เปFนระดับที่ 2 (Class II Recall) ซึ่งเปFนการเรียก
คืนผลิตภัณฑ<สุขภาพที่ไม-ไดAก-อใหAเกิดผลกระทบ
อย-างรAายแรงต-อสุขภาพของประชาชน 
 
 
 
 

�   จากการสืบคAนขAอมูลจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และย า  (อย .) พ บ การ ขึ้ น ท ะ เบี ยน ขอ ง
ผลิตภัณฑ<ยา Losartan จํานวน 15 ทะเบียน 
ทั้ งนี้  ไม- พ บทะ เบี ยนยา Sartocad 50 Film 
Coated Tablet ของบริษัท Uni Drug House 

 

 
 

https://www.hsa.gov.sg/an
nouncements/product-

recall/recall-of-one-
batch-of-sartocad-50-film-

coated-tablet-50mg 
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12 Jacobus Pharmaceutical 
Company Inc.  Issues 
Voluntary Worldwide 
Recall of Ruzurgi® 
( amifampridine)  10 mg 
Tablets Due to Yeast, 
Mold, and Bacterial 
Contamination 

ยา US FDA แ จA ง ว- า  บ ริ ษั ท  Jacobus 
Pharmaceutical Company Inc ไดA เรียกคืน
ผลิตภัณฑ<ยา Ruzurgi® (amifampridine) 10 
mg Tablets โดยสมัครใจ จํานวน 3 รุ-นการ
ผลิต คือ 18038, 18038 และ 18079 เนื่องจาก
ตรวจพบการปนเปuv อนของเชื้อยีสต<  รา และ
แบคทีเรีย อาจเปFนอันตรายกับผูAบริโภคไดA 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว  

 

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

market-withdrawals-safety-
alerts/jacobus-pharmaceutical-
company-inc-issues-voluntary-

worldwide-recall-ruzurgir-
amifampridine-10-mg 

 
13 Pfizer Expands Voluntary 

Nationwide Recall to 
include All Lots of 
CHANTIX® (Varenicline) 
Tablets Due to N-Nitroso 
Varenicline Content 

ยา      US FDA แจA งว- า บริ ษั ท Pfizer ไดA เรี ยกคื น
ผลิตภัณฑ< ยา CHANTIX® (varenicline) 0.5 mg 
and 1 mg Tablets โดยสมัครใจ ทุกรุ-นการผลิต 
เนื่องจากตรวจพบการปนเปuvอนของ N-nitroso-
varenicline เกินกว-ามาตรฐานที่ยอมรับไดA  สาร
ดังกล-าวเปFนสารก-อมะเร็ง อาจทําใหAผูAใชAยาไดAรับ
อันตรายไดA  
     ผลิตภัณฑ<ยา CHANTIX®  (varenicline)    เปFน
ยาที่ใชAรักษาในผูAปtวยที่ตAองการหยุดบุหรี่และมีขAอ
บ-งใชAใหAสามารถใชAไดAในระยะเวลาที่สั้น (short term 
use)    
     สําหรับรายละเอียด lot number ทั้งหมดที่เรียก
คืนนั้น สามารถตรวจสอบไดA ที่  link ในหั วขA อ 
"แหล-งข-าว" 

� 
 

       จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ยา varenicline ของบริษัท ไฟ
เซอร< (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 2 ทะเบียน ไดAแก- 

1. CHAMPIX®  (TABLETS 0 .5  MG AND 1  MG) 
เลขทะเบียน 1C 61/51 (N) 

2. CHAMPIX®  (TABLETS 1 MG)  
เลขทะเบียน 1C 62/51 (N) 
       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดAรับแจAง
จากบริษัท ไฟเซอร< (ประเทศไทย) จํากัด ถึงการเรียก
เก็บคืนผลิตภัณฑ<ดังกล-าวโดยสมัครใจ ในรุ-นการผลิต 
จํานวน 10 รุ-นการผลิต รายละเอียดตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ. 1009/ว
13411 วันที่ 23 กันยายน 2564 

 

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

safety-alerts/pfizer-
expands-voluntary-

nationwide-recall-include-
all-lots-chantixr-varenicline-

tablets-due-n 
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14 Potential for False Positive 
Results with Abbott 
Molecular Inc. Alinity m 
SARS-CoV-2 AMP and 
Alinity m Resp-4-Plex AMP 
Kits - Letter to Clinical 
Laboratory Staff and 
Health Care Providers 

เครื่องมือ
แพทย< 

     US FDA แจAงเตือนบุคลากรทางการแพทย<ใหA
ระมัดระวังในการใชAอุปกรณ<ชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-
19 Alinity m SARS-CoV-2 AMP Kit (List Number 
09N78-095) และ Alinity m Resp-4-Plex AMP Kit 
(List Number 09N79-096) ของบริษัท Abbott 
Molecular Inc. เนื่องจากอาจพบผลบวกลวง (false 
positive results) ที่สามารถเกิดขึ้นไดAจากการใชA
อุปกรณ<ทางการแพทย<ดังกล-าว 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสํานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<เครื่องมือแพทย<ดังกล-าวใน
ประเทศไทย 

 

 
https://www.fda.gov/medic
al-devices/letters-health-
care-providers/potential-

false-positive-results-
abbott-molecular-inc-

alinity-m-sars-cov-2-amp-
and-alinity-m-resp-4 

 
15 Integra Dose Compounding 

Services, LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Cefazolin 
Injection Products Due to a 
Lack of Sterility Assurance 

ยา US FDA แ จA ง ว- า  บ ริ ษั ท  Integra Dose 
Compounding Services, LLC ไ ดA เ รี ย ก คื น
ผลิตภัณฑ<ยา Cefazolin Injection โดยสมัครใจ 
เนื่ องจากขาดการรับรองดA านการปราศเชื้ อ 
(Sterility)  
ผลิตภัณฑ<ที่ถูกเรียกคืน 

Product NDC Lot 
Cefazolin 2 gram in 20 
mL syringe for injection 

  

71139-
7087-1 

20210803CE
F-1 

71139-
7087-1 

20210805CE
F-3 

71139- 20210806CE

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว  

 

 
https://www.fda.gov/safety/
recalls-market-withdrawals-
safety-alerts/integradose-
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ที่ หัวข�อข�าว ผลิตภัณฑ' สาระสําคัญของข�าว 
ข�อมูลทะเบียนในไทย 

ข�อมูลสําคัญ 
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มี ไม�มี 

ระหว�าง
ตรวจสอบ 

7087-1 F-1 2021 
71139-
7087-1 

20210806CE
F-2 

09/20/ 
2021 

71139-
7087-1 

20210809CE
F-1 

09/23/ 
2021 

71139-
7087-1 

20210809CE
F-2 

09/23/ 
2021 

71139-
7087-1 

20210810CE
F-1 

09/24/ 
2021 

1139-
7087-1 

20210811CE
F-1 

09/25/ 
2021 

71139-
7087-1 

20210812CE
F-1 

09/26/ 
2021 

Cefazolin 3 gram in 100 
mL 0.9% sodium 

chloride bag for injection 

71139-
7053-1 

20210722CE
F-2 

09/20/ 
2021 

 
71139-
7053-1 

20210728CE
F-1 

09/26/ 
2021  

compounding-services-llc-
issues-voluntary-

nationwide-recall-cefazolin-
injection-products 

 

16 PMDA -Revisions of 
PRECAUTIONS 

ยา Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
(PMDA) ประเทศญี่ปุtนประกาศเพิ่มขAอความคําเตือนใน
เอกสารกํากับยาของผลิตภัณฑ<วัคซีนโควิด-19 จํานวน 3 
รายการคือ 1. Comirnaty intramuscular injection  
(Pfizer Vaccine) 2. COVID-19 Vaccine Moderna 
Intramuscular Injection (Moderna Vaccine)  
3. recombinant chimpanzee adenovirus vector 
(AstraZeneca Vaccine) 
โดยเพิ่มขAอความในส-วน PRECAUTIONS CONCERNING 
DOSAGE AND ADMINISTRATION : Number of doses 
จากเดิมคือ เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เขม็ สามารถกระตุAน
ภูมิคุAมกันไดAโดยไม-จําเปFนตAองไดAรับวัคซีนในขAอบ-งใชAเดียวกัน
นี้เพิ่มอีก เพิ่มเปIน โดยหลักการแล�ว เมื่อฉดีวัคซีนครบ 2 เข็ม 
สามารถกระตุAนภูมิคุAมกันไดA โดยไม-จาํเปFนตAองไดAรับวัคซีนใน
ขAอบ-งเดียวกันนี้เพิม่อีก 

�        จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสานักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าวคือ 
1. COMIRNATYTM  

ทะเบียน 1C 8/64 (NBC) 
2. COVID-19 VACCINE MODERNAทะเบียน 1C 

6/64 (NBC) 
3. COVID-19 VACCINE ASTRAZENECAทะเบียน 

1C 1/64 (NBC) 
โดยเมื่อตรวจสอบเอกสารกํากับยาแลAวไม-ไดAระบุ
ขAอความดAานขAอจํากัดในการรับวัคซีนเพิ่มจาก 2 
เข็ม อยู-แลAว 

 

https://www.pmda.go.jp/en
glish/safety/info-

services/drugs/revision-of-
precautions/0009.html 
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แหล�งข�าว 
มี ไม�มี 

ระหว�าง
ตรวจสอบ 

17 Armstrong Medical Limited 
Recalls AMSORB PLUS 
PREFILLED G-CAN 1.0L Due 
to Reduced Gas Flow to 
Patients During Anesthesia 

เครื่องมือ
แพทย< 

     US FDA แ จA ง ว- า  บ ริ ษั ท  Armstrong 
Medical Limited ไ ดA เ รี ย ก คื น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ<
เครื่องมือแพทย< AMSORB PLUS PREFILLED 
G-CAN 1.0L จํ า น ว น ห ล า ย รุ- น ก า ร ผ ลิ ต 
เนื่องจากพบรายงานการทํางานที่ผิดปกติ ทําใหA
การไหลของก�าซมีความยากลําบาก อาจส-งผลใหA
ปริมาณก�าซที่ผูAปtวยจะไดAรับลดลงไดA  
     ผ ลิ ต ภั ณ ฑ< เค รื่ อ งมื อ แ พ ท ย< ดั งก ล- า ว 
ประกอบดA วย  2 ส- วน  ไดA แก-  (1) AMSORB 
PLUS เปFนสารเคมีที่ใชAในเครื่องดมยาสลบ ใชA
เพื่อดูดซับก�าซคาร<บอนไดออกไซต<ขณะผูAปtวย
หายใจออกระหว-างดมยาสลบ (2) Prefilled G-
CAN 1.0L เปF น ส- วน อุ ป ก รณ< ที่ บ ร ร จุ ส า ร 
AMSORB PLUS โดยอุปกรณ<ส-วนนี้จะต-อกับ
เครื่องใหAก�าซดมยาสลบ 
     สําหรับรายละเอียดรุ-นการผลิต ดังลิงก<ใน
หัวขAอ “แหล-งข-าว” 

� 
 

       จากการสืบคAนขAอมูลเบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสํานักงานฯ พบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าวในประเทศ
ไทย  ของบริ ษั ท ยี อี  เมดิ คอล ซิสเต็มส< 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1 ทะเบียน คือ 
AMSORB PLUS G-CAN PREFILLED 
ABSORBER CANISTER, 1.0L AMAB3801GE 
Carbon Dioxide Absorbent เลขใบอนุญาต 
GBR6302366, CAT_NO 2105489-003, New 
code U1MC00010263441960000022C 
     ศูนยX HPVC ได
แจ
งบริษัทเพื่อตรวจสอบ
เลขรุนการผลิตที่อาจมีจําหนายในประเทศ
ไทยและรายงานการดําเนินการแก
ไขเพื่อ
ความปลอดภัย (FSCA) แล
ว 

 

 
https://www.fda.gov/medic
al-devices/medical-device-
recalls/armstrong-medical-
limited-recalls-amsorb-plus-

prefilled-g-can-10l-due-
reduced-gas-flow-patients 

 

 
https://www.accessdata.fda.
gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfre

s/res.cfm?id=188724 
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ที่ หัวข�อข�าว ผลิตภัณฑ' สาระสําคัญของข�าว 
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มี ไม�มี 
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18 Health Canada suspends 
licence and requested a 
recall for PURE75 gel hand 
sanitizer due to potential 
serious health risks 

เครื่องสําอาง      Health Canada ประกาศระงับทะเบียน
และเรียกคืนผลิตภัณฑ<เครื่องสําอาง PURE75 
gel hand sanitizer (NPN 8 0 0 9 8 3 4 6 ) ที่
นํ า เขA ามาในประเทศแคนาดา โดยบริ ษั ท 
Haywick Industries เนื่องจากตรวจพบการ
ปลอมปนสาร Methanol ที่เปFนอันตรายกับ
ผูAบริโภค 

 
 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสํานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว 
     จากการสืบคAนขAอมูลเบื้องตAนจากเว็ปไซต< 
Shopee Thailand, Lazada. co. th แ ล ะ 
facebook ไม-พบการขายผลิตภัณฑ<ดังกล-าว 

 
https://healthycanadians.gc.

ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2021/76489a-

eng.php 
19 One lot of the 

hypoglycemia treatment 
Glucagon recalled as it 
may pose serious health 
risks 

ยา Health Canada แ จA ง ว- า บ ริ ษั ท  Eli Lilly 
Canada Inc.กํ าลั ง เรี ย ก คื น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ< ย า  
Glucagon จํ า น ว น  1  รุ- น ก า ร ผ ลิ ต  (DIN 
02243297, lot D239382A, วันที่หมดอายุ 
May 10, 2022) เนื่องจากไดAรับรายงานว-าพบ
สภาพของผลิตภัณฑ<เปFนของเหลวบรรจุในหลอด
ยาแทนที่จะเปFนรูปแบบผงยาซึ่งเปFนรูปแบบปกติ
ของผลิตภัณฑ<ยาดังกล-าว 

 
 

 � 
 

      จากการสืบคAนขAอมูล เบื้องตAนจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของสํานักงานฯ ไม-พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ<ดังกล-าว 
 
 

 

 

 
https://healthycanadians.gc.

ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2021/76507a-

eng.php 
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ที่ หัวข�อข�าว ผลิตภัณฑ' สาระสําคัญของข�าว 
ข�อมูลทะเบียนในไทย 

ข�อมูลสําคัญ 
ในประเทศไทย 

แหล�งข�าว 
มี ไม�มี 

ระหว�าง
ตรวจสอบ 

20 Left Atrial Appendage 
Occlusion (LAAO) Devices 
Potentially Associated with 
Procedural Outcome 
Differences Between 
Women and Men – Letter 
to Health Care Providers 

เครื่องมือ
แพทย< 

     US FDA ประกาศแจAงใหAบุคลากรทางการแพทย<
ระมัดระวังในการใชAอุปกรณ<ป�ดรยางค<เอเตรียมซAาย 
(Left atrium appendage occluder devices) ในการ
ป]องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดสมอง
(thromboembolism) ในผูAปtวยหัวใจเตAนผิดจังหวะ 
(atrial fibrillation) เนื่องจากผลจากการศึกษาวิจัยใน
อดีตที่ผ-านมาที่ตีพิมพ<ในวารสาร the Journal of the 
American Medical Association (JAMA) Cardiology 
พบอุบัติการณ<ของเหตุการณ<ไม-พึงประสงค<ที่สําคัญ
และการตAองเขAารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น 
ในผูAปtวยเพศหญิงสูงกว-าในเพศชาย ภายหลังจากการ
ใชAอุปกรณ<ดังกล-าว ทั้งนี้ US FDA แจAงว-า ขณะนี้กําลัง
หารือกับบริษัทผูAผลิตในการรวบรวมขAอมูลจาก
แหล-งขAอมูลอื่นๆที่เกี่ยวขAอง เพื่อประเมินความเสี่ยงนี้ 
โดยขณะนี้การใชAอุปกรณ<ดังกล-าวมีประโยชน<มากกว-า
ความเสี่ยง  
    ปxจจุบันมีผูAผลิตอุปกรณ<ดังกล-าวที่ไดA รับอนุมัติ
ทะเบียนและจําหน-ายในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 
2 ราย ไดAแก- บริษัท Abbott Medical (Amplatzer 
Amulet device) แ ล ะบ ริ ษั ท  Boston Scientific 
(Watchman and Watchman FLX devices) 

� 
 

       จากการตรวจสอบจากฐานขAอมูลทะเบียน
ผลิตภัณฑ<เครื่องมือแพทย<ในประเทศไทย พบการ
ขึ้นทะเบียนของอุปกรณ< ดังกล-าว จํานวน 1 
ทะเบียน คือ ผลิตภัณฑ< AMPLATZER Amulet 
Left Atrial Appendage Occluder ของบ ริษั ท 
เซนต<จูด เมดิคัล(ประเทศไทย) จํากัด เลขทะเบียน 
CRI6005500 
     จากการตรวจสอบขAอมูลเหตุการณ<ไม-พึงประสงค<ของ
เครื่องมือแพทย<จากฐานขAอมูลของศูนย< HPVC ไม-พบ
เหตุการณ< ไม-พึ งประสงค<ใดๆจากการใชAผลิตภัณฑ<
ดังกล-าว 

 

 
https://www.fda.gov/medical
-devices/letters-health-care-

providers/left-atrial-
appendage-occlusion-laao-

devices-potentially-
associated-procedural-
outcome-differences 

 

 


