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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 

ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

1 Medtronic Recalls HVAD Pump 
Implant Kits Due to Delayed 
or Failed Restart After the 
Pump is Stopped 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

US.FDA แจ้งการเรียกคืนระดับ 1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 
HVAD Pump Implant Kits for the HeartWare HVAD 
System ของบริษัท  Medtronic Inc. ที่มีการจ าหน่ายในช่วง
วันที่  23 ตุลาคม 2017 ถึง 30 เมษายน 2020 เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์อาจล้มเหลวในการเปิดใช้งาน เร่ิมต้นใช้งานใหม่ 
(restart) หรือเกิดความล่าช้าในการเร่ิมต้นใช้งานใหม่ภาย
หลังจากปั๊มหยุดท างาน ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เช่น 
หัวใจวาย อาการหัวใจล้มเหลวแย่ลง ต้องรักษาเพ่ิมเติม หรือต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตได้ ซึ่งรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีดังนี้ 
ชื่อเครื่องมือแพทย์: 
HVAD Pump Implant Kits for the HeartWare HVAD 
System 

RMS (supplier) Lots: 
8721869-001-01 
8722375-001-01 
8722375-002-02 

Model: 
Medtronic HVAD Pump Implant Kits, labeled as: 
PUMP 1103 
PUMP 1104 
PUMP 1104JP 

Distribution Dates: 
October 23, 2017 to April 30, 2020 
 

  
 

 
 

จากการสืบค้นในระบบตรวจสอบการอนุญาต ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ 

 
https://www.fda.gov/medical-
devices/medical-device-
recalls/medtronic-recalls-hvad-
pump-implant-kits-due-
delayed-or-failed-restart-after-
pump-stopped 
 

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-hvad-pump-implant-kits-due-delayed-or-failed-restart-after-pump-stopped
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2 Stryker: LIFEPAK® CR2 
DEFIBRILLATOR 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

MHRA เผยแพร่การแจ้งเตือนเร่ืองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ LIFEPAK® CR2 Defibrillator ของ
บริษัท Stryker UK โดยสมัครใจเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ LIFEPAK CR2 lid magnet หลุดออกจาก
เคร่ืองมือ ที่อาจท าให้แบตเตอร่ีหมดก่อนก าหนด ท าให้เคร่ืองไม่
ท างานหากผู้ใช้งานไม่ใช้ปุ่มเปิดปิด 
 

บริษัท Stryker UK แนะน าให้ผู้ครอบครองเคร่ืองมือแพทย์
ตรวจสอบเคร่ืองมือว่ามีไฟสีเขียวกระพริบทุก 6 วินาทีหรือไม่ 
(หมายเลข 1) และตรวจสอบมี lid magnet ที่บริเวณหมายเลข 2 
หรือไม่ หากไม่มีสัญญาณดังกล่าวหรือไม่พบ lid magnet ให้
ติดต่อบริษัทฯ และติดตามอย่างน้อยทุกเดือน 

 

 

   จากการสืบค้นในระบบตรวจสอบการอนุญาต ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/o0SVqckRl
KELuCZt/d 

 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/o0SVqckRlKELuCZt/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/o0SVqckRlKELuCZt/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/o0SVqckRlKELuCZt/d
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3 DiaMed: DiaClon anti-N and 
DiaClon anti-M/N 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

MHRA เผยแพร่การแจ้งเตือนเร่ืองความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ DiaClon Anti-M/N และ DiaClon 
Anti-N ของบริษัท Bio-Rad เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้ผล false positive เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ข้างต้นบางรุ่นการ
ผลิต ซึ่งพบบ่อยเมื่อ ID-Cards ถูกใช้กับ IH-500 (พบได้น้อยเมื่อ
ใช้กับ H-1000 หรือทดสอบกับวิธีตามคู่มือหรือ semi-
automated methods) 
 
BIO-RAD แนะน าให้หยุดใช้ ID-card ที่ได้รับผลกระทบกับ IH-
500 และแนะน าให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 

 วิธีตามคู่มือ หรือ 
 semi-automated method หรือ 
 fully automated method โดยใช้ร่วมกับ IH-1000 

analyzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากการสืบค้นในระบบตรวจสอบการอนุญาต ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับผลกระทบโดยบริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร่ีส์ 
จ ากัดซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ 

 
https://mhra-
gov.filecamp.com/s/4YHyfewgk
5RxOhaX/d 
 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/4YHyfewgk5RxOhaX/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/4YHyfewgk5RxOhaX/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/4YHyfewgk5RxOhaX/d
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4 Revisions of PRECAUTIONS; 
February 25, 2021 

ยา PMDA แจ้งข้อมูลการปรับปรุงค าเตือนในเอกสารก ากับยา 
ดังนี้ 
1. Aspirin (preparations indicated for antipyresis, 
analgesia, anti-inflammation, prevention of 
thrombus/embolus formation, Kawasaki disease) 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์  
1.1 ส าหรับข้อบ่งใช้ทั่วไป เพ่ิมข้อความ 
ได้รับรายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะ
ลดลงของทารกในครรภ์ และเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์  
1.2 ส าหรับข้อบ่งใช้นอกเหนือจาก Kawasaki disease เพ่ิม
ข้อความ 
หากจ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาด
ต่ าสุดที่ให้ผลในการรักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น 
 
2. Aspirin (preparations indicated for antipyresis, 
analgesia, anti-inflammation) 
Aspirin/dialuminate (330 mg) 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ  
หากจ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาด
ต่ าสุดที่ให้ผลในการรักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น ได้รับ
รายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของ
ทา รก ในครรภ์  แ ละ เ กิ ด ภ าว ะน้ า ค ร่ า น้ อยภายหลั ง ใ ช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
3. Ampiroxicam 
Piroxicam (oral dosage form) 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ  
หากจ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาด
ต่ าสุดที่ให้ผลในการรักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น ได้รับ
รายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ผลการสืบค้ น ในระบบตรวจสอบการอนุญาต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งได้มี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังกล่าว ดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาที่ต้องแจ้งค า
เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยาและ
ข้อความของค าเตือน ฉบับที่ 38 ก าหนดข้อความค า
เตือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นม
บุตร โดยก าหนดให้ยาแอสไพรินที่ข้อบ่งใช้ส าหรับแก้
ปวด ลดไข้ และข้อบ่งใช้อื่น ระบุค าเตือนในฉลากและ
เอกสารก ากับยา “สตรีให้นมบุตรห้ามใช้ยานี้” และ 
“สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ ยงการใช้ยานี้หากไม่ ได้ รับ
ค าแนะน าจากแพทย์” 
 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาที่ต้องแจ้งค า
เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยาและ
ข้อความของค าเตือน ฉบับที่ 42 ก าหนดข้อความค า
เตือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นม
บุตร โดยก าหนดให้ยากลุ่ม Selective COX-2 
inhibitors (COXIB) NSAIDs ระบุค าเตือนในฉลาก
และเอกสารก ากับยา “ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ สตรีมี
ครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตร” 
 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาที่ต้องแจ้งค า
เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยาและ
ข้อความของค าเตือน ฉบับที่ 55 ก าหนดข้อความค า
เตือนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ดังนี้ 

3.1 ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิด
ดั้งเดิม Conventional NSAIDs) ยกเว้น Aspirin, 
Paracetamol, Nimesulide, Phenylbutazone, 
Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam, Ibuprofen 
และที่เป็นยาใช้ภายนอก ให้ระบุค าเตือนในฉลากและ

 

 
https://www.pmda.go.jp/englis
h/safety/info-
services/drugs/revision-of-
precautions/0008.html 
 

https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0008.html
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ทา รก ในครรภ์  แ ละ เ กิ ด ภ าว ะน้ า ค ร่ า น้ อยภายหลั ง ใ ช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
4. Ibuprofen, celecoxib, naproxen, pranoprofen 
(oral dosage form), 
flurbiprofen axetil, loxoprofen sodium hydrate 
(oral dosage form), lornoxicam 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ  
หากจ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาดต่ าสุด
ที่ให้ผลในการรักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น ได้รับรายงานการ
เกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของทารกในครรภ์ 
และเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ cyclooxygenase inhibitors 
(รูปแบบยารับประทานหรือยาเหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
5. Etodolac, nabumetone, flurbiprofen (oral dosage 
form), mefenamic acid, esflurbiprofen/mentha oil 
ปรับปรุงข้อความค าเตือนในเอกสารก ากับยาเกี่ยวกับการใช้ยาใน
สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร โดยเพ่ิมข้อความ หากจ าเป็นต้องใช้
ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาดต่ าสุดที่ให้ผลในการ
รักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น และ ได้รับรายงานการเกิดไต
ท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของทารกในครรภ์ 
และ เกิ ดภาวะน้ า ค ร่ า น้ อยภายหลั ง ใ ช้  cyclooxygenase 
inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยาเหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ ์
 
6. Ketoprofen (injections) 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
เปลี่ยนการแบ่งค าเตือนจากเดิมเป็น หญิงตั้งครรภ์ (ไม่รวมหญิง
ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 3) หรือหญิงที่อาจตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ
ดังนี้ 
6.1 หากจ าเป็นต้องใช้ยา 
6.2 และติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น 
6.3 ได้รับรายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารก ากับยา “สตรีมีครรภ์ไตรมาสสุดท้ าย
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้นอกจากแพทย์สั่ง” 

 
3.2 ยา Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam 

และ Ibuprofen ยกเว้นที่เป็นยาใช้ภายนอก ให้ระบุค า
เตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา “สตรีมีครรภ์ไตร
มาสสุดท้ายหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้นอกจากแพทย์สั่ง” 

 
3.3 ยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ชนิด

ดั้งเดิม (Conventional NSAIDs) ที่เป็นยาใช้ภายนอก 
ให้ระบุค าเตือนในเอกสารก ากับยา “หลีกเลี่ยงการใช้
ยานี้ในสตรีมีครรภ์ไตรมาสสุดท้าย นอกจากแพทย์สั่ง” 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

ลดลงของทารกในครรภ์ และเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
และลบข้อความค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ (ยกเว้นไตรมาสที่ 1 
และ 2) 
 
7. Ketoprofen (suppository) 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ (ไม่รวมถึงหญิงตั้งครรภ์
ไตรมาสที่ 3) หรือหรือหญิงที่อาจตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ หาก
จ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้ขนาดต่ าสุด
ที่ให้ผลในการรักษาและติดตามน้ าคร่ าหากจ าเป็น ได้รับรายงาน
การเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังได้รับ ketoprofen ทางผิวหนัง
ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ได้รับรายงานการเกิดไตท างาน
บกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของทารกในครรภ์ และเกิด
ภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ cyclooxygenase inhibitors 
(รูปแบบยารับประทานหรือยาเหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
และลบข้อความค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 เดิม
ออก 
 
8. Indometacin (agents for epidermis), ketoprofen 
(agents for epidermis), diclofenac sodium (agents 
for epidermis), piroxicam (agents for epidermis), 
felbinac, flurbiprofen (agents for epidermis), 
loxoprofen sodium hydrate (agents for epidermis), 
salicylic acid (dry powder, ointment, patches) 
ในส่วนการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร     เพ่ิมข้อความ 
ได้รับรายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะ
ลดลงของทารกในครรภ์ และเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

 
9. Methyl salicylate 
ในส่วนการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร     เพ่ิมข้อความ 
ให้ใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงที่อาจตั้งครรภ์ เฉพาะเมื่อมี
ผลดีจากการรักษามากกว่าความเสี่ยง  ยังไม่มีข้อมูลความ
ปลอดภัยในการได้รับยานี้ขณะตั้งครรภ์ ได้รับรายงานการเกิดไต
ท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะลดลงของทารกในครรภ์ 
และ เกิ ดภาวะน้ า ค ร่ า น้ อยภายหลั ง ใ ช้  cyclooxygenase 
inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยาเหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
10. Aspirin (preparations indicated for prevention 
of thrombus/embolus formation, Kawasaki disease), 
aspirin/dialuminate (81 mg), aspirin/lansoprazole, 
clopidogrel sulfate/aspirin 
ในส่วนของค าเตือนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมข้อความ  
ได้รับรายงานการเกิดไตท างานบกพร่องและปริมาณปัสสาวะ
ลดลงของทารกในครรภ์ และเกิดภาวะน้ าคร่ าน้อยภายหลังใช้ 
cyclooxygenase inhibitors (รูปแบบยารับประทานหรือยา
เหน็บ) ในหญิงตั้งครรภ์ 
 
11. Salbutamol sulfate 
ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญทางคลินิก เพ่ิมอาการ 
Shock, anaphylaxis 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

5 Recall Class II - Silk Vista Baby 
(flow-diverter for treatment of 
intracranial aneurysms) 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้งการเรียกคืนระดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
Silk Vista Baby (flow-diverter for treatment of 
intracranial aneurysms) ของบริษัท Getz Healthcare Pty 
Ltd เนื่องจากบริษัท Getz Healthcare ได้รับค าแนะน าจาก
บริษัทผู้ผลิต Balt Extrusion SAS ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว lot 000387748 reference SILK_V_3.25 x 
25 ที่ไม่แสดง radiopaque distal spring ของ SILK Vista 
Baby pusher บน X-ray ขณะใช้งาน 
 

ปัญหาดังกล่าวจะไม่ถูกตรวจพบก่อนใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ใน 
in vivo การใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ที่ไม่มี radiopaque distal 
spring อาจน าไปสู่การเกิดเส้นเลือกเสียหายหรือแตก ท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างถาวรหรืออันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้ 
 
รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ถูกเรียกคืน 
Silk Vista Baby (flow-diverter for treatment of 
intracranial aneurysms) 
Product Reference: SILK_V_3,25x25 
Lot Number: 00387748 

  
 

 
 

ผลการสืบค้นจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารแ ละยาพบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ
โดยบริษัท อินโน เมดดิ ดีไวเซส จ ากัด ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิต 

 
https://apps.tga.gov.au/PROD/
SARA/arn-detail.aspx?k=RC-
2021-RN-00647-1 
 

6 Incidents after vaccination 
with AstraZeneca's COVID-19 
vaccine 

ยา Austrian Federal Office for Safety in Health Care 
(BASG) แจ้งการได้รับรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด -19 ของ AstraZeneca ใน batch 
เดียวกัน (ABV 5300) ในผู้ป่วยจ านวน 2 ราย โดยรายแรกเป็น
หญิงอายุ 49 ปี เสียชีวิตจากความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด
อย่างรุนแรง (severe coagulation disorders) และรายที่สอง
เป็นหญิงวัย 35 ปี เกิดลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary 
embolism) ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษา 

ปัจจุบั นยั ง ไม่ ส ามารถส รุปได้ ว่ า เหตุ การณ์ดั งกล่ า วมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการได้รับวัคซีน และข้อมูลทางคลินิก
ยังไม่บ่งชี้ถึงสัญญาณความเสี่ยงหรือข้อกังวลเมื่อเทียบกับยา
หลอก และขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อมูลเพ่ิมเติม และได้
ระงับการกระจายวัคซีนใน batch เดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว 

  
 

 
 

ผลการสืบค้นจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้น
ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  COVID-1 9  VACCINE 
ASTRAZENECA เลขทะเบียน 1C 1/64 (NBC) โดย
บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

 
https://www.basg.gv.at/en/mar
ket-surveillance/official-
announcements/detail/zwisch
enfaelle-nach-impfung-mit-
covid-19-impfstoff-von-
astrazeneca 
 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00647-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00647-1
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00647-1
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
https://www.basg.gv.at/en/market-surveillance/official-announcements/detail/zwischenfaelle-nach-impfung-mit-covid-19-impfstoff-von-astrazeneca
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7 Sysmex: Automated Blood 
Coagulation Analyzer CN-3000, 
CN-6000 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

MHRA แจ้ง Field Safety Notice ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ
แพทย์ Sysmex Automated Blood Coagulation Analyzer 
CN-3000, CN-6000 ในทุกรุ่นการผลิตของบริษัท Sysmex 
Corporation เนื่องจากอาจเกิดความเสี่ยงในการให้ผลผิดซึ่ง
สามารถน าไปสู่การรักษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งบริษัท Sysmex จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวใน software version 0.15-00 
ในเดือนเมษายน 2564 

  
 

 
 

ผลการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์จากระบบตรวจสอบการ
อนุญาต ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท เมด -วัน 
จ ากัดและบริษัท เอช ดี เมดิคอล จ ากัด ขณะนี้อยู่
ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบ 

 
https://mhra-
gov.filecamp.com/s/1WBDiuaQ
a6WI1dGv/d 

8 Becton Dickinson: Bodyguard 
121 Twins 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

MHRA แจ้ง Field Safety Notice ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือ
แพทย์ BD BodyGuard™ Duo Infusion Pump (Product 
Codes: 999-903EN; 999-903ES; 999-903IT) ของบริษัท 
Becton Dickinson (BD) เนื่องจากบริษัท BD พบความเป็นไปได้
ในการเกิดสถานการณ์ที่จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คือ 
ใน intermittent program การหยุดการให้ยาก่อนจะมีการให้ยา
ตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ อาจท าให้ เกิดการบริหารยามากกว่าที่
ต้องการ (over infusion) และอีกสถานการณ์คือเกิดสัญญาณ 
medium priority alarm แทนที่เป็น high priority alarm เมื่อ
สิ้นสุดการบริหารยา (End of Infusion) กับผู้ป่วยที่ Keep Vein 
Open ซึ่งไม่เป็นไปตาม Directions for Use (DFU) อาจท าให้
เกิดการสับสนได้ 

 
 
 
 

   ผลการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์จากระบบตรวจสอบการ
อนุญาต ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยบริษัท จ าเริญแพทย์
ภัณฑ์ จ ากัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ 

 
https://mhra-
gov.filecamp.com/s/lzNomNjlD
1faP36K/d 

https://mhra-gov.filecamp.com/s/1WBDiuaQa6WI1dGv/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/1WBDiuaQa6WI1dGv/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/1WBDiuaQa6WI1dGv/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/lzNomNjlD1faP36K/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/lzNomNjlD1faP36K/d
https://mhra-gov.filecamp.com/s/lzNomNjlD1faP36K/d
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9 Bryant Ranch Prepack Issues 
Voluntary Nationwide Recall of 
Spironolactone 25 mg and 50 
mg Tablets Due to Mislabeling 
with the Incorrect Strength 

ยา US.FDA แจ้งข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Spironolactone TB 
25MG และ 50MG ชื่อการค้า BRP Pharmaceuticals ของบริษัท  
Bryant Ranch Prepack เนื่องจาก มีการระบุความแรงยาผิดที่
ฉลากยา (Incorrect strength displayed on the label) 

ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายในผู้ที่ได้รับยาดังกล่าว 
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Product Description: Spironolactone TB 25MG and 50MG 
Brand Name: BRP Pharmaceuticals 
Company Name: Bryant Ranch Prepack 

Reason for 
Announcement:  Incorrect 
strength displayed on the 
label 

Lots no.:  

Product 
Description Lot  (Expiration Date) 

Spironolactone 25 
mg Tablets 

148969 (7/31/2022) 

148791 (7/31/2022) 

148991 (7/31/2022) 

Spironolactone 50 
mg Tablets 

148992 (5/31/2022) 

 
 

 
 

 
 

 
      จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ในประเทศไทย  

 
https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-
alerts/bryant-ranch-prepack-
issues-voluntary-nationwide-
recall-spironolactone-25-mg-

and-50-mg-tablets-due   

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/bryant-ranch-prepack-issues-voluntary-nationwide-recall-spironolactone-25-mg-and-50-mg-tablets-due
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

10 COVID-19 Vaccine AstraZeneca: 
PRAC investigating cases of 
thromboembolic events - 
vaccine’s benefits currently still 
outweigh risks - Update 

ยา European Medicines Agency (EMA) แจ้งข่าวความคืบหน้า 
การสอบสวน รายงานการเกิด thromboembolic events ในผู้ที่
ได้รับ COVID-19 Vaccine Astra Zeneca ของบริษัท Astra 
Zeneca โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

EMA ทราบว่า หน่วยงานด้านสุขภาพของเดนมาร์ก  
(the Danish Health Authority) ได้หยุดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกัน 
COVID-19 Vaccine Astra Zeneca ชั่วคราว ซึ่งเป็นมาตรการ
เบื้ อ ง ต้ น ใน ระหว่ า ง กา รด า เนิ นก ารสอบสวน รายง าน 
การเสียชีวิต 1 รายจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในประเทศเดนมาร์ก 

โดยขณะนี้  ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ชัดว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวท าให้
เกิดภาวะเหล่านี้ขึ้นหรือไม่ และอาการข้างเคียงดังกล่าวยังไม่ได้ถูก
ระบุไว้ในหัวข้อผลข้างเคียง 

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยของ EMA (EMA’s safety 
committee PRAC) เห็นว่า ประโยชน์ของวัคซีนยังคงมีมากกว่า
ความเสี่ยง และวัคซีนยังสามารถให้บริการต่อไปได้ในขณะที่การ
ตรวจสอบ/สอบสวนกรณีภาวะลิ่มเลือดอุดตันดังกล่าว และขณะนี้
PRAC ก าลังตรวจสอบทุกกรณีของรายงานการเกิดเหตุการณ์ลิ่มเลือด
อุดตัน รวมถึงภาวะอื่น  ๆที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว 

จ านวนเหตุการณ์การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่ได้รับวัคซีน
ดังกล่าว ไม่ได้มีอัตราการเกิดเหตุการณ์ที่สูงกว่าในประชากรทั่วไป 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 มีรายงานผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ลิ่ม
เลือดอุดตัน 30 ราย ในกลุ่มคนประมาณ 5 ล้านคนที่ได้รับวัคซีน 
COVID-19 ของ Astra Zeneca ในเขตเศรษฐกิจยุโรป) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

 

  
https://www.ema.europa.eu/e

n/news/covid-19-vaccine-
astrazeneca-prac-investigating-
cases-thromboembolic-events-

vaccines-benefits    

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-prac-investigating-cases-thromboembolic-events-vaccines-benefits
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11 Norwegian Medicines Agency 
notified of blood clots and 
bleeding in younger people 
after vaccination with 
AstraZeneca vaccine 

ยา Norwegian Medicines Agency แจ้งรายงานการพบลิ่มเลือด
อุดตัน และเลือดออกในสมอง (blood clots and brain 
haemorrhages) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซน
เนก้า ในคนหนุ่มสาวเพ่ิม 3 เคส  

โดยเบื้องต้น Norwegian Institute of Public Health (NIPH) 
ได้หยุดการรณรงค์ให้วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ชั่วคราว 
ซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นในระหว่างการด าเนินการสอบสวน 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนหรือไม่ 

 
 

 
 

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

 

  
https://legemiddelverket.no/n
yheter/norwegian-medicines-

agency-notified-of-blood-clots-
and-bleeding-in-younger-

people-after-vaccination-with-
astrazeneca-vaccine  

 
https://www.fhi.no/en/news/2

021/norwegian-medicines-
agency-notified-of-blood-clots-

and-bleeding-in-younger-/  
 
 
 

https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://legemiddelverket.no/nyheter/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-people-after-vaccination-with-astrazeneca-vaccine
https://www.fhi.no/en/news/2021/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-/
https://www.fhi.no/en/news/2021/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-/
https://www.fhi.no/en/news/2021/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-/
https://www.fhi.no/en/news/2021/norwegian-medicines-agency-notified-of-blood-clots-and-bleeding-in-younger-/
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12 Alerts: AstraZeneca ChAdOx1-S 
COVID-19  

(Reports of anaphylaxis (severe 
allergic reaction)) 

ยา The Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศ
ออสเตรเลีย แจ้งรายงานการเกิด anaphylaxis จ านวน 4 ราย 
ภายหลังได้รับวัคซีน AstraZeneca ChAdOx1-S ในระยะเวลา 2 
วันที่ผ่านมาในรัฐควีนส์แลนด์ โดยทั้งหมดได้รับวัคซีนในรุ่นการผลิต
เดียว ซึ่งขณะนี้ TGA ก าลังด าเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การเกิด anaphylaxis เป็นการแพ้ชนิดหนึ่ง ซึ่ งเป็นอาการ
ข้างเคียงที่พบได้น้อยมาก The Australian Technical Advisory 
Group on Immunisation (ATAGI) ให้ข้อแนะน าให้ผู้ที่ไม่มีประวัติ
การแพ้ที่เฉพาะเจาะจงหรือรุนแรงให้เฝ้าสังเกตอาการ ประมาณ 15 
นาทีหลังฉีดวัคซีน และในผู้ที่มีประวัติการแพ้ที่เฉพาะเจาะจงหรือ
รุนแรงมาก่อนอาจต้องได้รับการเฝ้าสังเกตอาการภายใต้การดูแลของ
บุคลากรทางการแพทย์เป็นเวลา 30 นาทีหลังจากได้รับวัคซีน  

ปัจจุบันมีการให้วัคซีน COVID-19 ในประเทศออสเตรเลีย  
ไปแล้ว จ านวน 183,006 โดส ซึ่ งเป็นวัคซีนของ AstraZeneca 
มากกว่า 20,000 โดส ข้อมูลจนถึงวันที่ 16 มีนาคม TGA ได้รับ
รายงานการเกิด anaphylaxis 19 ฉบับทั่วประเทศจากการใช้วัคซีน 
COVID-19 โดยแบ่งเป็น 14 ฉบับที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับ
วัคซีนของ Pfizer และ 5 ฉบับที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีน
ของ AstraZeneca  

หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น  TGA ให้ค าแนะน าว่า ควรให้
วัคซีน Astra Zeneca ต่อไป  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 
https://www.tga.gov.au/alert/a
strazeneca-chadox1-s-covid-19  

https://www.tga.gov.au/alert/astrazeneca-chadox1-s-covid-19
https://www.tga.gov.au/alert/astrazeneca-chadox1-s-covid-19
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13 Sweden pauses AstraZeneca 
vaccine as potential new side 
effects reported  

ยา เว็บไซต์ www.xinhuanet.com รายงานข่าวการระวังการ 
ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Astra Zeneca โดย Sweden's 
Public Health Agency เนื่องจากการพบผลข้างเคียงภายหลังการใช้
วัคซีน คือ การเกิดลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ า ในผู้ที่
อายุน้อย โดยมีรายงานการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในแถบยุโรปประมาณ 
10-15 ราย(กล่าวโดย epidemiologist: Anders Tegnell)    “                              
โดยเหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตันที่ถูกพบคร้ังนี้มีความร้ายแรงกว่าและ 
ไม่เหมือนกับที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ โดยพบในคนที่อายุน้อยกว่าและ
ไม่มีประวัติโรคประจ าตัว  

การระงับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นมาตรการเบื้องต้น โดยจะ
ระงับจนกว่า EMA จะท าการสอบสวนว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน
หรือไม่  

 
 

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 
http://www.xinhuanet.com/en

glish/2021-
03/16/c_139814743.htm  

14 COVID-19 Vaccine AstraZeneca: 
benefits still outweigh the risks 
despite possible link to rare 
blood clots with low blood 
platelets  

ยา European Medicines Agency (EMA) แจ้งข้อมูล COVID-19 
Vaccine AstraZeneca ยังคงมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง แม้ว่า
จะพบเหตุการณ์การเกิดลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเกล็ดเลือดต่ าที่มี
โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยและอาจเกี่ยวข้องกับวัคซีนดังกล่าว 

EMA’s safety committee, PRAC ได้สรุปการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณที่พบการลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่ได้รับ 
COVID-19 Vaccine AstraZeneca ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 โดยคณะกรรมการยืนยันว่า: 

 วัคซีนยังคงมีประโยชน์ในการต่อสู้กับภัยคุกคามการแพร่
ระบาดของ COVID-19 มากกว่าความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียง 
(ซึ่ง COVID-19 สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของเลือดและ
อาจท าให้เสียชีวิตได้)  

 วัคซีนไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นกับภาพรวมของความ
เสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่ได้รับวัคซีน 

 ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ของปัญหาที่แสดงความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับรุ่นการผลิตหรือสถานที่ผลิตวัคซีน 

 อย่างไรก็ตามวัคซีนอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พบ
ลิ่มเลือดอุดตันและภาวะเกล็ดเลือดต่ า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาส

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 
https://www.ema.europa.eu/e

n/news/covid-19-vaccine-
astrazeneca-benefits-still-
outweigh-risks-despite-

possible-link-rare-blood-clots  

http://www.xinhuanet.com/
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/16/c_139814743.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/16/c_139814743.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-03/16/c_139814743.htm
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
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ตรวจสอบ 

พบได้น้อย รวมถึงกรณีที่พบได้น้อยของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือดที่ระบายเลือดจากสมอง (clots in the vessels draining 
blood from the brain: CVST) 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวพบได้น้อย ในประชากร
ประมาณ 20 ล้านคนในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่ได้รับ
วัคซีน พบการเกิด blood clots in multiple blood vessels 
(disseminated intravascular coagulation, DIC)  7 รายงาน และ
การเกิด clots in the vessels draining blood from the brain, 
CVST 18 รายงาน ซึ่งจากทั้ง 2 เหตุการณ์ฯ มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และ
ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วันหลังได้ รับวัคซีน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564) และในขั้นตอนถัดไปจะท าการ
เพ่ิมเติมข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าว ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(product information) 

ข้อมูลที่ควรแจ้งให้ผู้ได้รับวัคซีนทราบ 
 COVID-19 Vaccine AstraZeneca ไม่ได้มีความสัมพันธ์

ที่ท าให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันมากกว่าข้อมูลภาพรวมของการเกิดลิ่ม
เลือดอุดตันทั่วไป 

 การเกิดลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ าพบได้
น้อยมาก จากรายงานที่ผ่านมามักพบในผู้หญิงที่มีอายุต่ ากว่า 55 ปี 

 จากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างของ 
COVID-19 วัคซีนมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและ
ความร้ายแรงของโรคซึ่งประโยชน์ของวัคซีนนั้นมีมากกว่าความเสี่ยง
ในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 

 อย่างไรก็ตาม ถ้ามีอาการหลังได้รับวัคซีนดังนี้ให้ไปพบ
แพทย์ทันทีและแจ้งให้ทราบว่าท่านพ่ึงได้รับการฉีดวัคซีน 

 หายใจไม่ออก 
 เจ็บที่หน้าอกหรือท้อง 
 บวมที่แขนหรือขาหรือแขนหรือขาเย็น 
 ปวดศีรษะรุนแรงหรือตาพร่ามัวหลังการฉีดวัคซีน 
 เลือดออกไม่หยุด 
 รอยฟกช้ าขนาดเล็กหลายจุด มีจุดสีแดงหรือสีม่วง

หรือจุดจ้ าเลือดใต้ผิวหนัง 
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15 Covid-19: EU states to resume 
AstraZeneca vaccine rollout 

ยา ส านักข่าว Reuter (AMSTERDAM/LONDON - Reuters) และ
ส านักข่าว BBC แจ้งข่าวประเทศเยอรมัน ฝร่ังเศส และอีกหลาย
ประเทศในยุโรป เช่น อิตาลี สเปน ประกาศจะกลับมาใช้ COVID-19 
Vaccine AstraZeneca อีกคร้ังจากมีการระงับการใช้ชั่วคราวก่อน 
หลังจากที่ EMA และ MHRA เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่ามีฉีด
วัคซีนดังกล่าวมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง นอกจากนี้ WHO ได้มี
การเรียกร้องให้หลายๆ ประเทศเดินหน้าใช้วัคซีนดังกล่าวต่อไป 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 
https://www.reuters.com/articl

e/us-health-coronavirus-eu-
astrazeneca/germany-france-

among-nations-to-resume-use-
of-astrazeneca-vaccine-after-

regulators-back-shot-
idUSKBN2BA25E  

 
https://www.bbc.com/news/w

orld-europe-56440139  

16 UK backs continued use of 
AstraZeneca vaccine after five 
cases of rare blood clots  

ยา ส านักข่าว Reuter (LONDON - Reuters) แจ้งข่าว หน่วยงาน
ก ากับดูแลยาของสหราชอาณาจักร (Britain’s medicines regulator) 
แจ้งการกลับมาใช้ COVID-19 Vaccine AstraZeneca อีกคร้ัง ในวัน
พฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้มีการกลับใช้วัคซีน COVID-19 
ของ AstraZeneca อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบว่า วัคซีนมีประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยง (การพบลิ่มเลือดอุดตันในสมองที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ได้น้อย โดยพบรายงานจ านวน 5 คน จากจ านวนผู้ที่ได้รับวัคซีน 11 
ล้านโดส) 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 
https://www.reuters.com/articl

e/us-health-coronavirus-
britain-mhra/uk-backs-

continued-use-of-astrazeneca-
vaccine-after-five-cases-of-rare-
blood-clots-idUSKBN2BA1UM  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-astrazeneca/germany-france-among-nations-to-resume-use-of-astrazeneca-vaccine-after-regulators-back-shot-idUSKBN2BA25E
https://www.bbc.com/news/world-europe-56440139
https://www.bbc.com/news/world-europe-56440139
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-mhra/uk-backs-continued-use-of-astrazeneca-vaccine-after-five-cases-of-rare-blood-clots-idUSKBN2BA1UM
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17 Trial review board raises 
concerns about AstraZeneca 
vaccine data 

 

ยา ส านักข่าว CNN, reuters และ The New York Times แจ้งข่าว
สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐฯ (The U.S. 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases: NIAID) 
เผยความกังวลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัย                        
(the Data and Safety Monitoring Board: DSMB) เกี่ยวกับข้อมูล
ประสิทธิภาพของวัคซีน AstraZeneca ของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา  
โดยพบว่าข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากผลการศึกษาทางคลินิกรูปแบบ 
interim analysis ซึ่งใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์จนถึงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น ท าให้ผลการศึกษาไม่เป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน และทางบริษัทได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าจะท าการเปิดเผย
ข้อมูลผลการศึกษาให้ทราบอีกคร้ังภายใน 48 ชั่วโมงนี้ 

 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน 
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  

(ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2021/03/
23/health/astrazeneca-vaccine-
dsmb-statement/index.html  

 

https://www.reuters.com/article/u
s-health-coronavirus-astrazeneca -
usa/astrazeneca-to-publish-full-u-
s-trial-results-after-rare-rebuke-
over- outdated-data-
idUSKBN2BF1RE  

https://www.nytimes.com/202
1/03/23/business/astrazeneca-
vaccine-questions.html 
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18 Class II Medical Device Recall: 
Covidien Surgiwand II Suction 
and Irrigation Devices 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) ประเทศ
ออสเตรเลีย แจ้งเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ Covidien Surgiwand II 
Suction and Irrigation Devices ซึ่งเป็นเคร่ืองมือช่วยในการดูดและ
พ่นน้ าระหว่างการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ของบริษัท Medtronic 
Australasia Pty Ltd เนื่องจากพบอนุภาคปนเปื้อนในเคร่ืองมือ                
ซึ่งอาจส่งผลเพ่ิมโอกาสในการติดเชื้อของผู้ป่วยได้ 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ 
Product Name: Covidien Surgiwand II Suction and Irrigation 
Devices 
Item codes: 178083, K2922, K2923, K5571 
Multiple lot numbers 
ARTG's : 178860, 312240   
 
 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวของบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่ง
ทางบริษัทได้ส่งรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ (Field Safety Corrective Action 
Report Form Both Domestic and Foreign 
Cases) แก่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และส่งจดหมายแจ้งลูกค้าที่ รับผลกระทบให้ส่งคืน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว 

 

https://apps.tga.gov.au/Prod/s
ara/arn-detail.aspx?k=RC-2021-

RN-00800-1  

19 S&B Shopper LLC Issues 
Voluntary Nationwide Recall 
of Imperial Extreme 2000mg 
Due to Presence of 
Undeclared Sildenafil and 
Tadalafil 

เสริม
อาหาร /

ยา 

U.S.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Imperial Extreme 2000mg  
ของบริษัท S&B Shopper LLC จ ากัด โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการ
ปลอมปนยา Sildenafil และ Tadalafil ในผลิตภัณฑ์     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่
พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบนอินเตอร์เน็ตของ
ประเทศไทย 
 

 
https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-

alerts/sb-shopper-llc-issues-
voluntary-nationwide-recall-

imperial-extreme-2000mg-due-
presence-undeclared  

 

https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00800-1
https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00800-1
https://apps.tga.gov.au/Prod/sara/arn-detail.aspx?k=RC-2021-RN-00800-1
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sb-shopper-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-extreme-2000mg-due-presence-undeclared
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20 Four Products Found to 
Contain Banned Substance 
Sibutramine; One Consumer 
Had Adverse Effects 

อาหาร /
ยา 

The Health Sciences Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือน
ประชาชนไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการขายทางออนไลน์ 4 รายการ พบ
การปลอมปนยา Sibutramine ในผลิตภัณฑ์     
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

1. Flash Slim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leedee Botanical Beverage Mix Pineapple Juice 
Powder with African Mango 

 
 
 
 
 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
เมื่อตรวจสอบการการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยพบข้อมูลดังนี้ 
1. พบการขายผลิตภัณฑ์ Flash Slim ในเว็ปไซต์ของ

ประเทศไทยดังนี้ 
1.1 shopee ประเทศไทย  

 
1.2 facebook ในชื่อ “Flash Slim วิตามินหุ่นดี 

ที่หมอเกาหลีแนะน า. S” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ Leedee Botanical 

Beverage Mix Pineapple Juice Powder with 
African Mango, Quinn S Amyera และ 
Schocolite Double Chocolate Cookies Drink 
with Hoodia Gordinii Extract and L-Carnitine
บนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 
https://www.hsa.gov.sg/annou
ncements/press-release/four-
products-sibutramine-25mar  

https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/four-products-sibutramine-25mar
https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/four-products-sibutramine-25mar
https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/four-products-sibutramine-25mar
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3. Quinn S Amyera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Schocolite Double Chocolate Cookies Drink with 
Hoodia Gordinii Extract and L-Carnitine 
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21 Denmark prolongs suspension 
of AstraZeneca COVID-19 
vaccine 

 

ยา ส านักข่าว abcNEWS แจ้งข่าวหน่วยงาน the Danish Medicines 
Agency  ของประเทศเดนมาร์ก แจ้งการยืดระยะเวลาระงับใช้วัคซีน 
AstraZeneca ต่อ อีก 3 สัปดาห์ เนื่องจากยังคงกังวลเกี่ยวกับการ
เกิดลิ่ มเลือดอุดตันจากการฉีดวัคซีน แม้ว่ าหน่วยงาน EMA                        
สหภาพยุโรปออกว่าแจ้งข้อมูลว่าวัคซีนดังกล่าวมีประโยชน์มากกว่า
ความเสี่ยง อย่างไรก็ตามเดนมาร์กยังคงยืนยันระงับการใช้วัคซีน
ต่อไปเพ่ือป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว และแนะน าให้
ประชาชนใช้วัคซีนอื่นทดแทน ซึ่งได้แก่วัคซีนของบริษัท Pfizer และ 
Moderna 

 
 

 

 

 
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอทะเบียน
ของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ COVID-19 
VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน 1C 1/64 (NBC) 
โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด  

 
 

 
https://abcnews.go.com/Healt
h/wireStory/denmark-prolongs-
suspension-astrazeneca-covid-
19-vaccine-76673380  
 
 
 

22 New AstraZeneca report says 
vaccine was 76% effective in 
preventing Covid-19 
symptoms 

ยา ส านักข่าว CNN แจ้งข่าวความคืบหน้าของประสิทธิภาพ                     
ของวัคซีน AstraZeneca ที่เปิดเผยในหลายส านักข่าวที่ผ่านมา 
โดยจากเดิมพบประสิทธิภาพของวัคซีน 79% ในการป้องกันโรค 
โดยบริษัทได้ท าการเปิดเผยข้อมูลอีกคร้ังพบประสิทธิภาพของ
วัคซีนอยู่ที่ 76%  ซึ่งประสิทธิภาพที่ลดลงจากเดิมเนื่องจาก                 
การใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าว
ยังคงเป็นเพียงข้อมูลรูปแบบ primary analysis ซึ่งยังไม่ผ่าน
ขั้นตอน peer-reviewed และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ 
 

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอทะเบียน
ของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ COVID-19 
VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน 1C 1/64 (NBC) 
โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

https://edition.cnn.com/2021/
03/24/health/astrazeneca-
updated-coronavirus-vaccine-
data/index.html  

 

 

 

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/denmark-prolongs-suspension-astrazeneca-covid-19-vaccine-76673380
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/denmark-prolongs-suspension-astrazeneca-covid-19-vaccine-76673380
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/denmark-prolongs-suspension-astrazeneca-covid-19-vaccine-76673380
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/denmark-prolongs-suspension-astrazeneca-covid-19-vaccine-76673380
https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/astrazeneca-updated-coronavirus-vaccine-data/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/astrazeneca-updated-coronavirus-vaccine-data/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/astrazeneca-updated-coronavirus-vaccine-data/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/24/health/astrazeneca-updated-coronavirus-vaccine-data/index.html
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23 Unauthorized products may 
pose serious health risks 

 

เสริม
อาหาร 

หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา ระงับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจพบได้จากส่วนประกอบที่ปลอมปนใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ พบการปลอมปน รูปผลิตภัณฑ์ 

MYO-CARD  cardarine 

 

MYO-HGH  ibutamoren 

 

MYO-LGD   ligandrol 

 

 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย และไม่พบการขาย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบนอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

https://healthycanadians.gc.ca
/recall-alert-rappel-avis/hc-
sc/2021/75221a-eng.php 
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MYO-STA  ostarine  

 

 

MYO-TKO Total 
Knockout 

ostarine  

 

 

Kangaroo sildenafil และ
tadalafil 

 

Poseidon 
Platinum 10000 

sildenafil   

 

Red Mamba  sildenafil and t
adalafil 

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sarm
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sarm
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sildenafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sildenafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#tadalafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#tadalafil
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Kangaroo 2019 sildenafil  

 

Kangaroo 2020  sildenafil  

 

Sexy Lady sildenafil and t
adalafil 

  

24 EMA issues advice on use of 
regdanvimab for treating 
COVID-19 

 

ยา หน่วยงาน EMA สหภาพยุโรปเปิดเผยการทบทวนข้อมูลการใช้ยา
regdanvimab ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 ที่มีอาการน้อย
ถึงปานกลาง โดยผลการทบทวนพบว่ายามีประโยชน์ในการรักษาและ
ลดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ อีกทั้งยังพบ
การเกิดอาการข้างเคียงจากยาน้อยและอาการข้างเคียงที่เกิดไม่
รุนแรง EMA จึงแนะน าว่ายาดังกล่าวสามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่
มีความเสี่ยงในการเกิดโรคที่รุนแรงได้ 

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 
 
 
 

 

https://www.ema.europa.eu/e
n/news/ema-issues-advice-
use-regdanvimab-treating-

covid-19  

 

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sildenafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sildenafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#sildenafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#tadalafil
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75221a-eng.php#tadalafil
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-regdanvimab-treating-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-regdanvimab-treating-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-regdanvimab-treating-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-regdanvimab-treating-covid-19
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25 Revisions of PRECAUTIONS; 
March 30, 2021 

ยา PMDA แจ้งข้อมูลการปรับปรุงค าเตือนในเอกสารก ากับยา ดังนี้ 
1. Magnesium sulfate hydrate/glucose  
ในข้อบ่งใช้ส าหรับการป้องกันและรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ                  
ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร้ือรัง และยับยั้ง                
การหดตัวของมดลูกเพ่ือป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 
Magnesium sulfate hydrate  
ในข้อบ่งใช้ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ 
เพ่ิมข้อความค าเตือนในส่วนของ 
1.1 Important Precautions  
ได้รับรายงานการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงในทารกคลอด
ก่อนก าหนด จากมารดาที่ ใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ ritodrine 
hydrochloride (injection) จึงแนะน าให้ติดตาม ECG และ
ระดับโพแทสเซียมในเลือด ในทารกที่คลอดก่อนก าหนดจาก
มารดาที่ รับยาดังกล่าวทุกรายแม้ไม่แสดงอาการของภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดสูงก็ตาม  
1.2 Drug Interactions Precautions for Co-administration 
เมื่อใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ Ritodrine hydrochloride (injection) 
เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ในทารก
คลอดก่อนก าหนด 
 
2. Ritodrine hydrochloride (oral dosage form) 
ในส่วนของค าเตือนเกี่ยวกับการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
ในทารกคลอดก่อนก าหนดในหัวข้ออาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญ
ทางคลินิก และ 
2.1Adverse Reactions: Clinically Significant Adverse 
Reactions 
2.2 OHER PRECAUTIONS: Information Based on Clinical 
Use 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
           จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนของ
ผลิตภัณฑ์ตามข่าว 2 ผลิตภัณฑ์ในประเทศได้แก่  
     (1) พบการขึ้นทะเบียนของ iopamidol ใน
ประเทศไทย 3 ทะเบียนต ารับ โดยจากการสุ่มตรวจ
เอกสารก ากับยาพบข้อความค าเตือนดังกล่าวแล้ว และใน
ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังฯ พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ 963 ฉบับ จากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยไม่พบ
เหตุ ก า ร ณ์ เ กี่ ย ว กั บ  acute generalised 
exanthematous pustulosis เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ส าคัญที่พบเช่น rash pustular 1 ฉบับ rash 
erythematous 71 ฉบับ rash maculo-papular 108 
ฉบับ  
     (2) พบการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ cetuximab 
ในประเทศไทย 1 ทะเบียนต ารับ โดยจากการตรวจ
เอกสารก ากับยาพบข้อความค าเตือนดังกล่าวแล้ว และ
ในฐานข้อมูลศูนย์ เฝ้าระวังฯ พบรายงานการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 164 ฉบับ โดยไม่พบภาวะ
แมกนีเซียมในเลือดต่ า เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาการชัก 2 ฉบับ  
 
 
 
 

 

https://www.pmda.go.jp/englis
h/safety/info-services/drugs/ 
revision-of-precautions  
/0008.html   
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

3. Ritodrine hydrochloride (injections) 
ในส่วนของค าเตือน  
3.1 Important Precautions  
    ได้รับรายงานการเกิดภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า ในทารก
คลอดก่อนก าหนดจากมารดาที่ใช้ยาดังกล่าว จึงแนะน าให้ติดตาม
ระดับน้ าตาลในเลือด ในทารกที่คลอดก่อนก าหนดจากมารดาที่
รับยาดังกล่าวทุกรายแม้ไม่แสดงอาการของภาวะโพแทสเซียมใน
เลือดสูงก็ตาม  
    ได้รับรายงานการเกิดภาวะระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงใน
ทารกคลอดก่อนก าหนด จากมารดาที่ใช้ยาดังกล่าว จึงแนะน าให้
ติดตาม ECG และระดับโพแทสเซียมในเลือด ในทารกที่คลอด
ก่อนก าหนดจากมารดาที่รับยาดังกล่าวทุกรายแม้ไม่แสดงอาการ
ของภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ตาม  
3.2 Drug Interactions Precautions for Co-administration 
เมื่อใช้ยาดังกล่าวร่วมกับ Magnesium sulfate hydrate 
(injection) เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือด
สูง ในทารกคลอดก่อนก าหนด 
3.3 ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญทางคลินิก เพ่ิม              
: ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงอาจเกิดในทารกคลอดก่อนก าหนด 
 
4. Cetuximab (genetical recombination) 
ใ น ส่ ว นอ าก า ร ไม่ พึ ง ป ระส ง ค์ ที่ ส า คั ญท า ง คลิ นิ ก  เ พ่ิ ม                             
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ า 
โดยภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ า มักท าให้เกิดอาการ prolonged QT, 
convulsion, numbness, general malaise โดยควรระวังในผู้ที่มี
ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า หรือภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ า และ
ระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือดไม่ปกติ จึงแนะน าให้ติดตามระดับอิเล็ก
โทรไลต์ในเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับยาอยู่เสมอ 
 
5. Durvalumab (genetical recombination) 
ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญทางคลินิก เพ่ิม:                             
Immune thrombocytopenic purpura 
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ที ่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสอบ 

6. Iopamidol 
ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญทางคลินิก เพ่ิมข้อความใน
หัวข้อ Reactions Skin disorder: 
acute generalised exanthematous pustulosis 
small pustules 
 
7. Onasemnogene abeparvovec 
7.1 Important Precautions 
พบการเกิดภาวะ Thrombotic microangiopathy โดยควร
สังเกตุอาการคลื่นใส้อาเจียน พบจ้ าเลือด และปัสสาวะลดลง 
(oliguria) จึงแนะน าให้ติดตามผลทดสอบทางด้านโลหิต
(haematology) การท างานของไตอยู่เสมอ 
ในส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ส าคัญทางคลินิก เพ่ิม  
Thrombotic microangiopathy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 


