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   สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจ าเดือนเมษายน 2564   
 

ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

1 AstraZeneca's COVID 
vaccine faces new round 
of restrictions—even after 
the EMA's renewed 
backing 

ยา เว็บไซต์ www.fiercepharma.com/ รายงานข่าวการยังคง
ระงับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Astra Zeneca ในประเทศ
เยอรมัน เดนมาร์ก และแคนาดา แม้ว่า European Medicines 
Agency (EMA) ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยและแจ้งว่า COVID-19 
Vaccine AstraZeneca(AZ) ยั ง ค ง มี ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ก ว่ า 
ความเสี่ยง โดย 

ประเทศเยอรมันยังคงระงับการใช้วัคซีนดังกล่าวในผู้ที่อายุต่่า
กว่า 60 ปี ซึ่งในประเทศเยอรมันพบผู้ป่วยที่มีลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
หลังจากการฉีด AZ 31 ราย และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย โดยใน
ผู้ป่วยจ่านวนดังกล่าวพบว่ามีระดับเกล็ดเลือดต่่า 19 ราย 

ประเทศเดนมาร์กได้มีการระงับวัคซีนดังกล่าวตั้งแต่ก่อนที่ 
EMA มีทบทวนข้อมูลความปลอดภัย แต่ภายหลัง EMA เปิดเผยความ
ปลอดภัยแล้ว ยังคงมีการขยายระยะเวลาการระงับงับซีนดังกล่าว
ต่อไป  

ประเทศแคนาดาระงับการฉีดวัคซีนในผู้ที่อายุ 55 ปี ลงไป การ
เกิดลิ่มอุดตันที่ประเภทที่พบยากดังกล่าว ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงอายุ
ต่่ากว่า 55 ปี 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

2 Apotex Corp. Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Guanfacine 
Extended-Release Tablets 
2mg Due to Trace 
Amounts of Quetiapine 
Fumarate 

ยา US.FDA แจ้ งข่ าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา  Guanfacine 
Extended-Release Tablets 2mg ชื่อการค้า Apotex Corp ของ
บริษัท Apotex Corp. โดยสมัครใจ จ่านวน 3 รุ่นการผลิตเนื่องจาก
พบการปนเปื้อนของยา Quetiapine Fumarate ซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
อันตรายในผู้ที่ ได้ รับยาดังกล่าว โดยอาจเกิด hypersensitivity 
reaction หรือมีโอกาสเกิด additive effects ท่าให้ความดันโลหิตต่่า 
ง่วงนอน และมึนงง เป็นต้น  

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product: Guanfacine Extended-Release Tablets 
Pack Size: 100 Tablets 
Strength: 2 mg 
Lot Number (Expiry Date):  

- RX1662 (11/2022) 
- RX1663 (11/2022) 
- RX1664 (11/2022) 

Product Photo: 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ ไมพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ตามข่าวในประเทศไทย  

 

 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/apotex-corp-

issues-voluntary-nationwide-
recall-guanfacine-extended-
release-tablets-2mg-due-

trace   
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

3 Lamictal (lamotrigine): 
Drug Safety 
Communication - Studies 
Show Increased Risk of 
Heart Rhythm Problems in 
Patients with Heart 
Disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยา US.FDA การสื่ อสารความปลอดภั ยของยา  Lamictal 
(lamotrigine) เนื่องจากมีข้อมูลจากการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของปัญหาเกี่ยวกับจังหวะการเต้นของหัวใจ (heart 
rhythm problems, called arrhythmias) ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใช้ยา
ดังกล่าวส่าหรับรักษาอาการชักและอาการทางจิต นอกจากนี้  
US.FDA ต้องการประเมินเพ่ิมเติมว่ายาอื่น  ๆในกลุ่มยาเดียวกันส่งผล
ต่อหัวใจเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งยังต้องมีการศึกษาความปลอดภัยใน 
ยาเหล่านั้นเพ่ิมเติม หากมีข้อมูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาแจ้งข้อมูล 
ให้รับทราบต่อไป โดยเบื้องต้น US.FDA ได้มีการเพ่ิมเติมข้อมูล 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ดั ง ก ล่ า ว ใ น  the lamotrigine prescribing 
information แล้ว 

หมายเหตุ รายการยากลุ่ม Sodium Channel Blockers  
ที่ถูกเรียกร้องให้ท่าการศึกษา Postmarket Studies มีดังนี้ 

Generic Name Brand Name 

Carbamazepine Carbatrol, Carnexiv, Equetro, 

Tegretol, Tegretol XR 

Cenobamate Xcopri 

Eslicarbazepine Aptiom 

Fosphenytoin Cerebyx, Sesquient 

Lacosamide Vimpat 

Oxcarbazepine Oxtellar XR, Trileptal 

Phenytoin Dilantin-125 

Rufinamide Banzel 

Topiramate Qsymia, Qudexy XR, Topamax, 

Trokendi XR 

Zonisamide Zonegran 
 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา 
ตามข่าวในประเทศไทย 

 

 

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

medical-product-safety-
information/lamictal-

lamotrigine-drug-safety-
communication-studies-

show-increased-risk-heart-
rhythm-problems   
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

 

4 Nuri Trading LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Shogun-X 7000, 
Thumbs Up 7 (Black) 25K, 
Thumbs Up 7 (White) 11K, 
69MODE Blue 69, Due to 
the Presence of 
Undeclared Tadalafil, 
Sildenafil, and/ or 
Vardenafil 

 

อาหาร/ยา US.FDA แจ้ งการเ รี ยกคื นผลิ ตภัณฑ์  Shogun-X 7000, 
Thumbs Up 7 (Black) 25K, Thumbs Up 7 (White) 11K, 
69MODE Blue 69 ของบริษัท Nuri Trading LLC โดยสมัครใจ 
เนื่องจากตรวจพบยา Sildenafil Tadalafil และ/หรือ Vardenafil ใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Dietary Supplement for male sexual 

enhancement 
Brand Name:  Thumbs Up 7, Shogun-X, 69MODE 
Company Name:  Nuri Trading LLC 
Product Photos:   

  

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-

safety-alerts/nuri-trading-llc-
issues-voluntary-nationwide-

recall-shogun-x-7000-
thumbs-7-black-25k-thumbs-

7-white  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

  
 

5 Ummzy LLC Issues 
Voluntary Nationwide 
Recall of Thumbs up 7 
Red 70K, Shogun-X 
15000mg, and Krazy Night 
Due to the Presence of 
Undeclared Tadalafil 
Sildenafil & Vardenafil 

 

อาหาร/ยา US.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Thumbs up 7 Red 70K, 
Shogun-X 15000mg, and Krazy Night ของบริษัท Ummzy LLC 
โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบยา Sildenafil Tadalafil และ/หรือ 
Vardenafil ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Dietary Supplement for male sexual 

enhancement 
Brand Name:  Thumbs Up 7 Red, Shogun, Krazy Night 
Company Name:  Ummzy LLC 
Product Photos:   

 
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/ummzy-llc-

issues-voluntary-nationwide-
recall-thumbs-7-red-70k-
shogun-x-15000mg-and-

krazy-night-due  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ummzy-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-thumbs-7-red-70k-shogun-x-15000mg-and-krazy-night-due
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

6 Quality issue at Baltimore 
vaccine plant delays some 
of Johnson & Johnson's 
vaccine 

ยา ส่านักข่าว CNN และ ABC News  (หัวข้อข่าว Johnson & 
Johnson COVID-1 9  vaccine batch fails quality check)  
รายงานข่าว บริษัท Johnson & Johnsonแจ้งว่า พบปัญหาด้าน
คุณภาพที่โรงงานในประเทศบัลติมอร์ ซึ่งเป็นโรงงานหนึ่งแห่งที่ช่วย
ผลิต single-dose coronavirus vaccine  

The New York Times รายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า มีคนงาน
ที่ท่างานที่ Emergent BioSolutions ซึ่งเป็นโรงงานในประเทศบัล
ติมอร์ที่ผลิต Johnson & Johnson's Covid-19 vaccine ได้ผสม
ส่วนผสมบางอย่างโดยบังเอิญท่าให้เกิดความเสียหายต่อวัคซีนมากถึง 
15 ล้านโดส และส่งผลให้ US.FDA ชะลอการอนุญาตด้านสถานที่การ
ผลิต  

นอกจากนี้  Emergent เป็นโรงงานที่ ผลิ ต AstraZeneca 
vaccine เช่นกัน 

Johnson & Johnson แจ้งว่าปัญหาด้านคุณภาพของวัคซีน
ดังกล่าวถูกระบุว่ามีเพียง 1 รุ่นการผลิตที่ไม่เป็นไปตามตามฐานด้าน
คุณภาพ โดยตรวจพบระหว่างขั้นตอนการผลิตและยังไม่มีการบรรจุ
วัคซีนดังกล่าวลงในบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 vaccine ของ Johnson & Johnson  
ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้
ในประเทศไทย 

 

 

 
https://edition.cnn.com/202
1/03/31/health/johnson--

johnson-vaccine-
manufacturing-

problem/index.html  
 

 
https://abcnews.go.com/Hea

lth/wireStory/johnson-
johnson-covid-19-vaccine-

batch-fails-quality-76799262  
 
 

https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturing-problem/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturing-problem/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturing-problem/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturing-problem/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/31/health/johnson--johnson-vaccine-manufacturing-problem/index.html
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/johnson-johnson-covid-19-vaccine-batch-fails-quality-76799262
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/johnson-johnson-covid-19-vaccine-batch-fails-quality-76799262
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/johnson-johnson-covid-19-vaccine-batch-fails-quality-76799262
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/johnson-johnson-covid-19-vaccine-batch-fails-quality-76799262
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7 German experts say under 
60s should not get second 
AstraZeneca vaccine 

ยา ส่านักข่าว REUTERS (BERLIN) รายงานข่าว คณะกรรมการ
วัคซีนของเยอรมนี หรือที่เรียกว่า STIKO แนะน่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่
ผ่านมาว่า ผู้ที่มีอายุต่่ากว่า 60 ปีที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ของ 
AstraZeneca คร้ังแรก (เข็มที่ 1) แล้ว ควรได้รับการฉีดวัคซีนชนิด
อื่ นส่ าหรับการฉี ด ในคร้ั งที่ สอง  (should receive a different 
product for their second dose) 

เยอรมนีกล่าวว่า เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ที่ควร
ได้รับวัคซีน AstraZeneca และมีการกล่าวว่า ควรมีการแบ่งแยก
ค่าแนะน่าส่าหรับผู้ที่มีอายุน้อยที่ได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังแรกแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ค่าแนะน่าที่อัปเดตบนเว็บไซต์ STIKO แจ้งว่า  
ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของ
การให้วัคซีนแบบผสมที่ต่างชนิดกัน 

แต่จนกว่าจะมีข้อมูลที่เหมาะสม STIKO แนะน่าว่า ส่าหรับผู้ที่
มีอายุต่่ากว่า 60 ปีแทนที่จะใช้วัคซีนของ AstraZeneca ในคร้ังที่สอง 
ควรให้วัคซีนชนิด mRNA เมื่อครบระยะเวลา 12 สัปดาห์หลังจาก
ได้รับวัคซีนคร้ังแรก (STIKO กล่าว) โดยวัคซีนชนิด Messenger RNA 
(mRNA) ครอบคลุมถึงวัคซีนที่ ผลิตโดย Pfizer-BioNTech และ 
Moderna 

 

 
 

 

 

 

 


  

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 
https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-

germany-astrazenec/german-
experts-say-under-60s-
should-not-get-second-
astrazeneca-vaccine-

idUSKBN2BO6KZ  

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
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8 AstraZeneca COVID-19 
vaccine: review of very 
rare cases of unusual 
blood clots continues 

ยา European Medicine Agency (EMA) แจ้ งความคื บหน้ า 
การด่าเนินการตรวจสอบกรณีของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่ผิดปกติ
ชนิดที่พบยากมาก 

EMA’s safety committee (PRAC) ประชุมกันในวันพุธที่ 31 
มีนาคม ในประเด็นสืบเนื่องเกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลกรณีที่พบลิ่ม
เลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบควบคู่กับภาวะเกล็ดเลือดต่่าในผู้ที่ได้รับ
วัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca (ปัจจุบันเรียกว่า Vaxzevria) 

EMA ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจในวัน
จันทร์ที่ 29 มีนาคมเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมส่าหรับการประเมินสืบเนื่อง
ดังกล่าว โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกมีความเป็นอิสระต่อกัน โดยมีความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่หลากหลาย อภิปลายข้อมูลในแง่มุมที่
เฉพาะเจาะจงต่างๆ เช่น กลไกที่อาจมีความเป็นไปได้ ปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเกี่ยวข้อง (underlying risk factors) และข้อมูลเพ่ิมเติมใดๆ  
ที่จ่าเป็นต่อการอธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
โดยผลของการประชุมคร้ังนี้จะถูกน่าไปหารือโดยคณะกรรมการ 
PRAC และน่าไปสู่การประเมินผลต่อไป 

ในปัจจุบันการทบทวนข้อมูลดังกล่าว ยังไม่ได้ระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น อายุ เพศ หรือประวัติทางการแพทย์
ด้านความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ส่าหรับเหตุการณ์ลิ่ม
เลือดอุดตันประเภทที่พบยากดังกล่าว  

ยังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างการฉีด
วัคซีนกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ แต่มีความเป็นไปได้ และจะมีการ
วิเคราะห์เพ่ิมเติมต่อไป 

 

 

 
  

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 

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

medical-product-safety-
information/lamictal-

lamotrigine-drug-safety-
communication-studies-

show-increased-risk-heart-
rhythm-problems   

https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/lamictal-lamotrigine-drug-safety-communication-studies-show-increased-risk-heart-rhythm-problems
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9 Canada halting 
AstraZeneca vaccine shots 
for people 55 and younger 

ยา ส่านักข่าว CNN รายงานข่าว ประเทศแคนาดาระงับการฉีด
วัคซีนในผู้ที่อายุ 55 ปลีงไป  

Canada's National Advisory Committee on 
Immunization แนะน่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าไม่ควรใช้วัคซีน 
AstraZeneca Covid-19 ในผู้ใหญ่ที่มีอายุต่่ากว่า 55 ปี ในขณะที่
ยังคงด่าเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ลิ่มเลือดอุดตันชนิดที่พบได้ยาก 
ที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนดังกล่าว 

เมื่อไม่นานมานี้ มีรายงานกรณีของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่
ร้ายแรงที่พบร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่่า หรือเรียกว่า vaccine-
induced prothrombotic immune thrombocytopenia (VIPIT) 
ในยุโรปหลังจากการใช้วัคซีน AstraZeneca เมื่อออกสู่ท้องตลาดแล้ว 
และโดยส่วนใหญ่มักเกิดในผู้หญิงที่มีอายุต่่ากว่า 55 ป ี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวัคซีนระบุว่า อัตราของเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์นี้ยังคงต้องได้รับการยืนยัน และก่าลังรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความแม่นย่าของการวิเคราะห์ข้อมูลยิ่งขึ้น 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูล population-based analyses of 
VIPIT โดยประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 ตามอายุ ประกอบ
กับมีผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้ (เช่น วัคซีนชนิด mRNA) 
ข้อมูล ณ ปัจจุบันพบว่ามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ให้วัคซีน AstraZeneca COVID-19 ในผู้ใหญ่ที่อายุต่่ากว่า 55 ปี
เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิด VIPIT     

 

 

 
  

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 

 
https://edition.cnn.com/202
1/03/29/americas/canada-

astrazeneca-vaccine-
intl/index.html  

https://edition.cnn.com/2021/03/29/americas/canada-astrazeneca-vaccine-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/29/americas/canada-astrazeneca-vaccine-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/29/americas/canada-astrazeneca-vaccine-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/03/29/americas/canada-astrazeneca-vaccine-intl/index.html
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10 NANA Collection LLC 
Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
PremierZen Platinum 5000 
& Triple SupremeZen Gold 
3500 Due to Presence of 
Undeclared Drug Tadalafil 
and Sildenafil  

อาหาร/ยา US.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ PremierZen Platinum 
5000 & Triple SupremeZen Gold 3500 ของบ ริ ษั ท  NANA 
Collection LLC โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบยา Sildenafil และ
Tadalafil ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Dietary Supplement for male sexual 

enhancement 
Brand Name:  PremierZen Platinum 5000,  
                   Triple SupremeZen Gold 3500 
Company Name:  NANA Collection LLC 
Product Type: Dietary Supplements 
Reason: Undeclared Sildenafil and Tadalafil 
Product Photos:   

  
  
  
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-

safety-alerts/nana-
collection-llc-issues-

voluntary-nationwide-recall-
premierzen-platinum-5000-

triple-supremezen  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/nana-collection-llc-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-platinum-5000-triple-supremezen
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11 Netherlands halts use of 
AstraZeneca vaccine for 
people under 60 

ยา ส่านักข่าว Reuters (AMSTERDAM) รายงานข่าว กระทรวง
สาธารณสุขประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประเทศ
เนเธอร์แลนด์ระงับการใช้วัคซีน AstraZeneca COVID-19 ส่าหรับ 
ผู้ที่มีอายุต่่ากว่า 60 ปี หลังจากพบเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้หญิง
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว 

นอกจากนี้มีการกล่าวถึงข้อมูลจากส่านักข่าว ANP ที่รายงานว่า
การนัดหมายส่าหรับการฉีดวัคซีนประมาณ 10,000 นัดหมาย จะถูก
ยกเลิกเนื่องจากการตัดสินใจดังกล่าว 

จากข่าวให้ข้อมูลว่ า Dutch agency Lareb แจ้งจากการ
ติดตามผลข้างเคียงของยาพบว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับรายงาน
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่่าร่วมด้วย 5 ฉบับ 
หลังจากฉีดวัคซีนด้วยวัคซีนของ AstraZeneca และ Lareb แจ้งว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวมักเกิดขึ้นในระยะเวลา 7 ถึง 10 วันหลังจากการ
ฉีดวัคซีน 
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https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-

netherlands-astraz-
idUSKBN2BP13Q   

 
 

12 Specific clotting condition 
reported after COVID-19 
vaccination 

ยา TGA ได้รับรายงานกรณีของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในช่องท้อง
และภาวะเกล็ดเลือดต่่า โดยเร่ิมมีอาการ 7 วันหลังจากวัคซีน COVID-
19 AstraZeneca โดยออสเตรเลียขอย้่ าว่ า ณ ขณะนี้ยังไม่พบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเหตุดังกล่าว 

กรณีนี้ร่วมกับรายงานที่พบในต่างประเทศอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบโดย TGA และคณะผู้เชี่ยวชาญ และ TGA ยังท่างานอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานก่ากับดูแลระหว่างประเทศและมีส่วนร่วมในการ
ประชุมกับหน่วยงาน MHRA  และ EMA เพ่ือหารือเกี่ยวกับกรณี
ดังกล่าวต่อไป 

การประเมินของ TGA ระบุว่า ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงใด และอาจมีการ
สื่อสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับของการสืบสวนต่อไป 
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https://www.tga.gov.au/medi
a-release/specific-clotting-
condition-reported-after-

covid-19-vaccination   

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-astraz-idUSKBN2BP13Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-astraz-idUSKBN2BP13Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-astraz-idUSKBN2BP13Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-netherlands-astraz-idUSKBN2BP13Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-astrazenec/german-experts-say-under-60s-should-not-get-second-astrazeneca-vaccine-idUSKBN2BO6KZ
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13 AstraZeneca COVID-19 
vaccine linked to rare 
blood clots, EMA official 
says, but benefits still 
outweigh risks 

 

 

ยา เว็บไซต์ www.fiercepharma.com และส่านักข่าว Reuters 
(ROME) (หัวข้อข่ าว Clear link between AstraZeneca vaccine 
and rare blood clots in brain, EMA official tells paper) รายงาน
ข่าว พบความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca 
และการเกิดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในสมองประเภทที่พบยากมาก แต่ยัง
ไม่ทราบถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการฉีด
วัคซีนดังกล่าวยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง โดยส่านักข่าวอ้างอิงถึงค่า
กล่าวจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส
ของ European Medicines Agency (EMA)  

ค่ากล่าวจากการให้สัมภาษณ์ “In my opinion, we can now 
say it, it is clear that there is an association (of the brain blood 
clots) with the vaccine. However, we still do not know what 
causes this reaction,” Marco Cavaleri, chair of the vaccine 
evaulation team at the EMA, told Italian daily Il Messagero. 

อย่างไรก็ตาม EMA กล่าวในภายหลังในแถลงการณ์ว่ า 
การตรวจสอบวัคซีนยังด่าเนินอยู่และคาดว่าจะประกาศผลข้อมูล 
ที่พบในวันพุธหรือวันพฤหัสบดี และโฆษกของ AstraZeneca ปฏิเสธ
ที่จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนี้ 
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https://www.fiercepharma.co

m/pharma/astrazeneca-
covid-19-vaccine-linked-to-

rare-blood-clots-ema-official-
says-but-benefits-still    

 
https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-
astrazeneca-vaccin/clear-
link-between-astrazeneca-
vaccine-and-rare-blood-
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http://www.fiercepharma.com/
https://www.fiercepharma.com/pharma/astrazeneca-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-clots-ema-official-says-but-benefits-still
https://www.fiercepharma.com/pharma/astrazeneca-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-clots-ema-official-says-but-benefits-still
https://www.fiercepharma.com/pharma/astrazeneca-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-clots-ema-official-says-but-benefits-still
https://www.fiercepharma.com/pharma/astrazeneca-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-clots-ema-official-says-but-benefits-still
https://www.fiercepharma.com/pharma/astrazeneca-covid-19-vaccine-linked-to-rare-blood-clots-ema-official-says-but-benefits-still
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca-vaccin/clear-link-between-astrazeneca-vaccine-and-rare-blood-clots-in-brain-ema-official-tells-paper-idUSKBN2BT1ER
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14 Oxford pauses COVID-19 
vaccine study in kids, 
awaits more data on 
blood clot issues 

ยา ส่านักข่าว Reuters และส่านักข่าว EINnews ประเทศจีน
(หั ว ข้ อ ข่ า ว  People urged to continue accepting Oxford 
coronavirus vaccine after trial paused amid blood clot probe 
อ้างอิงแหล่งข่าว: Evening Standard) รายงานข่าว The University 
of Oxford กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านว่า ได้หยุดการทดลองเล็กในเด็ก
และวัยรุ่น ในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัคซีน 
COVID-19 ที่ถูกพัฒนาโดย AstraZeneca Plc เนื่องจากก่าลังรอ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาการเกิดลิ่มอุดตัน 

การหยุดชะงักการทดลองถือเป็นหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดของ
วัคซีนตัวนี้ซึ่งคร้ังหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นก้าวส่าคัญในการต่อสู้
กับการแพร่ระบาด  โดยก่อนหน้านี้หลายประเทศได้มีการจ่ากัด 
การใช้เนื่องจากรายงานปัญหาทางการแพทย์หลังการฉีดวัคซีน 

ยังไม่พบข้อควรกังวลด้านความปลอดภัยในการทดลองในเด็ก 

Oxford University กล่าวเสริมว่าควรจะรอค่าแนะน่าจากหน่วย 
เฝ้าระวังยาของสหราชอาณาจักรก่อนที่จะฉีดวัคซีนในอนาคต There  
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https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-

britain-vaccine/oxford-
pauses-covid-19-vaccine-
study-in-kids-awaits-more-
data-on-blood-clot-issues-

idUSKBN2BT2GY  
 

 
https://www.standard.co.uk/

news/health/oxford-
astrazeneca-vaccine-covid-
jabs-trial-children-paused-
blood-clot-b928162.html  

 
 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-vaccine/oxford-pauses-covid-19-vaccine-study-in-kids-awaits-more-data-on-blood-clot-issues-idUSKBN2BT2GY
https://www.standard.co.uk/news/health/oxford-astrazeneca-vaccine-covid-jabs-trial-children-paused-blood-clot-b928162.html
https://www.standard.co.uk/news/health/oxford-astrazeneca-vaccine-covid-jabs-trial-children-paused-blood-clot-b928162.html
https://www.standard.co.uk/news/health/oxford-astrazeneca-vaccine-covid-jabs-trial-children-paused-blood-clot-b928162.html
https://www.standard.co.uk/news/health/oxford-astrazeneca-vaccine-covid-jabs-trial-children-paused-blood-clot-b928162.html
https://www.standard.co.uk/news/health/oxford-astrazeneca-vaccine-covid-jabs-trial-children-paused-blood-clot-b928162.html
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15 Health Canada has 
initiated a safety review 
on Xeljanz and Xeljanz XR 
(tofacitinib), used to treat 
arthritis and ulcerative 
colitis  

ยา Health Canada ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของ Xeljanz 
และ Xeljanz XR (tofacitinib) ซึ่งใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบและ
โรคล่าไส้อักเสบ (Ulcerative Colitis) โดยแจ้งให้ทราบว่าก่าลัง
ด่าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของยาดังกล่าว หลังการทดลอง
ทางคลินิกพบว่า พบความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจและมะเร็งเพ่ิมขึ้นใน
ผู้เข้าร่วมการทดลอง 

การทดลองทางคลินิกได้เพ่ือติดตามความปลอดภัยในระยะยาว
ของ Xeljanz และ Xeljanz XR (tofacitinib) ในขนาด 5 มก. วันละ
สองครั้ง และ 10 มก. วันละสองคร้ัง  ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมา
ตอยด์ที่มีอายุอย่างน้อย 50 ปีและมีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือดอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย ที่ท่าการทดลองในหลายประเทศรวมถึง
แคนาดา 

ข้อมูลการแจ้งเตือน 
Products: Xeljanz และ Xeljanz XR (tofacitinib) 
Subcategory: Drugs 
Type of communication: Advisory 
Issue: Important Safety Information 
Audience: General Public, Healthcare Professionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeljanz 

 
 

Xeljanz 
XR 
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ดังกล่าว จ่านวน 1 ทะเบียน ได้แก่ Xeljanz (TABLETS 5 
MG) เลขทะเบียน 1C 35/58 (N) ของบริษัท ไฟเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  

- US.FDA เคยแจ้งเตือนข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2564 

- จากการที่เจ้าหน้าที่เคยประสานงานกับ บริษัท 
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัทฯ แจ้งว่า ได้มีการ
จัดส่งหนังสือเพ่ือสื่อสารความเสี่ยงดังกล่าวกับบุคลากร
ทางแพทย์ของไทยเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ บริษัทฯ อยู่
ระหว่างการเพ่ิมข้อมูลดังกล่าวในเอกสารก่ากับยา 
Xeljanz®  

- จากการตรวจเอกสารก่ากับยา Xeljanz® ของ
ไทย พบว่าในส่วนของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
พบข้อความ non-melanoma skin cancer (NMSC), 
venous thromboembolism และ deep vein 
thromboembolism ในส่วนของค่าเตือนและข้อควร
ระวังในการใช้ยา พบรายงานการเกิด 
venous thromboembolism,  
deep vein thromboembolism,  
pulmonary thromboembolism,  
NMSC  มะเร็งต่อมน้่าเหลือง และมะเร็งอื่นๆ เช่น  
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนังที่มีการสร้างเม็ดสี 
(melanoma) มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน 

 

 
 

https://healthycanadians.gc.c
a/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75315a-eng.php  

https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75315a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75315a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75315a-eng.php
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
16 Yolo Studio Issues 

Voluntary Nationwide 
Recall of PremierZEN 
Extreme 3000, PremierZEN 
Plus 5000, & Triple 
SupremeZEN Plus 3500 
Due to the Presence of 
Undeclared Tadalafil  

อาหาร/ยา US.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ PremierZEN Extreme 
3000, PremierZEN Plus 5000, และ  Triple SupremeZEN Plus 
3500 ของบริษัท Yolo Studio โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบยา 
Tadalafil ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Dietary Supplement for male sexual 

enhancement 
Brand Name:  PremierZEN Extreme 3000,  

PremierZEN Plus 5000,  
Triple SupremeZEN Plus 3500 

Company Name:  Yolo Studio 
Product Type: Dietary Supplements 
Reason:  Undeclared Tadalafil 
Product Photos:   

    

 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/yolo-studio-

issues-voluntary-nationwide-
recall-premierzen-extreme-
3000-premierzen-plus-5000-

triple  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/yolo-studio-issues-voluntary-nationwide-recall-premierzen-extreme-3000-premierzen-plus-5000-triple
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

17 QMART Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
IMPERIAL Gold 2000, 
PremierZEN Extreme 3000, 
BURRO en PRIMAVERA 
60000 & IMPERIAL 
Platinum 2000 Due to 
Presence of Undeclared 
Sildenafil and/or Tadalafil  

 

อาหาร/ยา US.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ IMPERIAL Gold 2000, 
PremierZEN Extreme 3000, BURRO en PRIMAVERA 60000 & 
IMPERIAL Platinum 2000 ของบริษั ท QMART โดยสมั ครใจ 
เนื่องจากตรวจพบยา Sildenafil และ/หรือ Tadalafil ในผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Dietary Supplement for male sexual 

enhancement 
Brand Name:  IMPERIAL Gold 2000,  

PremierZEN Extreme 3000,  
BURRO en PRIMAVERA 60000, 
IMPERIAL Platinum 2000 

Company Name:  QMART 
Product Type: Dietary Supplements 
Reason: Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil 
Product Photos:   

   
  

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน
ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/qmart-issues-

voluntary-nationwide-recall-
imperial-gold-2000-

premierzen-extreme-3000-
burro-en  

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/qmart-issues-voluntary-nationwide-recall-imperial-gold-2000-premierzen-extreme-3000-burro-en
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

   
 

 
 

18 AstraZeneca’s COVID-19 
vaccine: EMA finds 
possible link to very rare 
cases of unusual blood 
clots with low blood 
platelets 

 

ยา European Medicines Agency (EMA) พบความเชื่อมโยงที่
เป็นเป็นไปได้ระหว่างวัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca กับการ
เกิดเลือดลิ่มเลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่่า 

EMA’s safety committee (PRAC) สรุปว่าการเกิดเลือดลิ่ม
เลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่่าควรถูกระบุ
เป็นผลข้างเคียงที่หายากมาก (very rare side effects) ของวัคซีน 
Vaxzevria  (เดิมชื่อ COVID-19 Vaccine AstraZeneca) 

 EMA แจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับวัคซีนให้
ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันดังกล่าว ที่มัก
เกิดขึ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน ข้อมูลปัจจุบันพบว่า 

 
  

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

https://www.ema.europa.eu/
en/news/astrazenecas-covid-

19-vaccine-ema-finds-
possible-link-very-rare-cases-

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
รายงานส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงอายุต่่ากว่า 60 ปี โดยเกิดภายใน 2 
สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน จากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ทราบ
ถึงปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง 

ในผู้ที่ได้รับวัคซีนหากท่านมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์โดย
ทันที อาการหายใจล่าบาก (shortness of breath) เจ็บหน้าอก๖
(chest pain) ขาบวม (swelling in your leg) ปวดท้องเป็นระยะ
เวลานาน (persistent abdominal (belly) pain) อาการทางระบบ
ประสาท เช่น ปวดหัวแบบต่อเนื่ อง การมองเห็นผิ ดปกติ  
( neurological symptoms, including severe and persistent 
headaches or blurred vision) มีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา
(tiny blood spots) 

อย่างไรก็ตามวัคซีนยังคงมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง โดยมี
ประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพในการป้องกัน COVID-19 และลดการ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และ Vaxzevria เป็น
หนึ่งในสี่วัคซีนที่ได้รับอนุมัติในสหภาพยุโรปเพ่ือป้องกัน COVID-19 

unusual-blood-clots-low-
blood  

19 Australia to continue 
AstraZeneca vaccine 
rollout, review EU findings 

ยา ส่านักข่าว Reuters รายงานข่าว ประเทศออสเตรเลียยังคง
เดินหน้าใช้วัคซีน COVID-19 ของ AstraZeneca แม้ว่า EMA แจ้งว่า
พบความเชื่ อมโยงที่ เป็นเป็นไปได้ ระหว่ างวัคซีน COVID-19  
ของ AstraZeneca กับการเกิดเลือดลิ่มเลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบ
ร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่่า 

“At this point, there is no advice to suggest there would 
be any change to the rollout of the vaccine,” Morrison told 
reporters in Canberra. 

 

 

 

 


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 
https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-
australia-vaccines/australia-
to-continue-astrazeneca-
vaccine-rollout-review-eu-
findings-idUSKBN2BU3N0  

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia-vaccines/australia-to-continue-astrazeneca-vaccine-rollout-review-eu-findings-idUSKBN2BU3N0
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20 Italy, Britain suggest age 
limits for AstraZeneca 
vaccine but still 
recommend it 

ยา ส่านักข่าว Reuters (LONDON) รายงานข่าว ประเทศอิตาลี
และสหราชอาณาจั ก ร ยั ง ค งแนะน่ า ใ ห้ มี ก า รฉี ด วั คซี น 
แต่แนะน่าให้จ่ากัดอายุผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน Covid-19 ของ 
AstraZeneca  

ประเทศอิตาลี แนะน่าให้ฉีดในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ส่าหรับผู้
ที่อายุต่่ากว่า 60 ปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็นที่ 1 ไปแล้วสามารถรับ
วัคซีนเข็มที่ 2 ต่อได้  

สหราชอาณาจักร แนะน่าให้ใช้ Covid-19 ของ AstraZeneca 
เป็นวัคซีนทางเลือกและควรฉีดในผู้ใหญ่ที่อายุต่่ากว่า 30 ปี 

 

 

 

  จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด 

 

 
https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-
astrazeneca/italy-britain-

suggest-age-limits-for-
astrazeneca-vaccine-but-still-

recommend-it-
idUSKBN2BU27C  

21 Exclusive: French health 
body to say mRNA vaccine 
should be used as second 
dose after AstraZeneca 

ยา ส่านักข่าว Reuters (Paris) รายงานข่าว หน่วยงานที่ก่ากับดูแล
ด้านสุขภาพของฝร่ังเศสกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าผู้รับวัคซีน COVID-19 
ของ AstraZeneca เข็มที่ 1 ที่มีอายุต่่ากว่า 55 ปี ควรได้ฉีดวัคซีน
เข็มที่ 2 เป็นวัคซีนชนิด Messenger-RNA (mRNA)  

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ส่านักข่าว Reuters รายงานว่า Haute 
Autorite de la Sante (HAS) ซึ่งรับผิดชอบในการก่าหนดวิธีการใช้
วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจาก EMA ในฝร่ังเศส ก่าลังพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ด้านการเปลี่ยนแปลงการรับวัคซีนในรูปแบบนี้ โดยขณะนี้ 
HAS ได้ตัดสินใจที่จะด่าเนินการตามแผนแล้ว วัคซีนชนิด mRNA  
ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในฝร่ังเศสสองตัวคือ วัคซีนจากบริษัท Pfizer 
and BioNTech และจาก Moderna  

 
  

 
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 
https://www.reuters.com/arti
cle/us-health-coronavirus-

france-vaccines-ex/exclusive-
french-health-body-to-say-
mrna-vaccine-should-be-

used-as-second-dose-after-
astrazeneca-idUSKBN2BV2W7   
 

 
 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-astrazeneca/italy-britain-suggest-age-limits-for-astrazeneca-vaccine-but-still-recommend-it-idUSKBN2BU27C
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-vaccines-ex/exclusive-french-health-body-to-say-mrna-vaccine-should-be-used-as-second-dose-after-astrazeneca-idUSKBN2BV2W7
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22 Joint CDC and FDA 
Statement on Johnson & 
Johnson COVID-19 Vaccine 

ยา US.FDA แจ้งข่าว ส่านักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
((US.) FDA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) แถลงการณ์
ระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine) เป็นการชั่วคราว ใน
ระหว่างที่ทั้งสองหน่วยงานก่าลังสอบสวนกรณีการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
ชนิดที่พบได้ยากและร้ายแรง หรือที่เรียกว่า cerebral venous sinus 
thrombosis (CVST) ซึ่ งมั กพบร่ วมกั บภาวะเกล็ ด เลื อดต่่ า   
(low levels of blood platelets (thrombocytopenia)) ซึ่ งพบ  
6 เคส ในสหรัฐอเมริกา จากจ่านวนการฉีดวัคซีนวัคซีนดังกล่าว 6.5 
ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564)   

กรณีเกิดลิ่มเลือดอุดตันดังกล่าวทั้ง 6 ราย เกิดขึ้นในผู้หญิงอายุ 
18-48 ปี โดยอาการเกิดขึ้นในวันที่ 6-13 หลังได้รับวัคซีน 

อาการข้างเคียงดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากมาก แต่
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ ร้ายแรงมาก หากผู้ได้รับวัคซีนดังกล่าวของ 

Johnson & Johnson เกิดอาการ ปวดหัวรุนแรง ปวดท้อง ปวดขา 
หรือ หายใจล่าบาก ภายใน 3 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนให้ไปพบแพทย์ 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

        จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 vaccine ของ Johnson & Johnson  ใน
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ 
ในประเทศไทย 

 

 
https://www.fda.gov/news-

events/press-
announcements/joint-cdc-

and-fda-statement-johnson-
johnson-covid-19-vaccine    

 
 
 
 
 
 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/joint-cdc-and-fda-statement-johnson-johnson-covid-19-vaccine
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23 COVID-19 Vaccine Janssen: 
assessment of very rare 
cases of unusual blood 
clots with low platelets 
continues 

ยา European Medicine Agency (EMA) แจ้งข่าว การด่าเนินการ
ทบทวนข้อมูลโดย EMA’s safety committee (PRAC) จากกรณีพบ
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันชนิด cerebral venous sinus thrombosis 
(CVST) ซึ่งมักพบร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่่า 6 เคส ในสหรัฐอเมริกา 
จากจ่านวนการฉีดวัคซีนวัคซีนดังกล่าว 6.5 ล้านโดส  

โดยขณะนี้ยั งไม่มีการใช้วัคซีนดังกล่าวในสหภาพยุ โรป 
นอกจากนี้ บริษัท Janssen ได้ประกาศการตัดสินใจที่จะชะลอการ
กระจายวัคซีนในสหภาพยุโรปในขณะที่มีการสอบสวน 

อย่างไรก็ตาม EMA ยังคงระบุว่าวัคซีนดังกล่าวมีประโยชน์ใน
การป้องกันโรค COVID-19 มากกว่าความเสี่ยง  

 

 
  

 
 

 
 

        จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 vaccine ของ Johnson & Johnson  ใน
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ 
ในประเทศไทย 

 

https://www.ema.europa.eu/
en/news/covid-19-vaccine-
janssen-assessment-very-
rare-cases-unusual-blood-

clots-low-platelets-continues  

24 AstraZeneca’s COVID-19 
vaccine: EMA to provide 
further context on risk of 
very rare blood clots with 
low blood platelets 

ยา European Medicines Agency (EMA) แจ้งข่าวความคืบหน้า
เกี่ยวกับ AstraZeneca’s COVID-19 vaccine หรือ Vaxzevria EMA 
ได้ด่าเนินการติดตามข้อมูลการเกิดเลือดลิ่มเลือดอุดตันที่พบร่วมกับ
ภาวะเกล็ดเลือดต่่าภายหลังการใช้วัคซีนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการยาส่าหรับมนุษย์ (EMA’s 
human medicines committee (CHMP)) คณะกรรมการพิจารณา
ว่าจะมีปรับปรุงค่าแนะน่าส่าหรับการฉีดวัคซีน Vaxzevria เข็มที่ 2 
ในผู้ที่ได้รับยาเข็มแรกแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตามวัคซีนดังกล่าวยังคงมี

 
  

 
 

 
 

         จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 
https://www.ema.europa.eu/
en/news/astrazenecas-covid-

19-vaccine-ema-provide-

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-assessment-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-platelets-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-assessment-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-platelets-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-assessment-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-platelets-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-assessment-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-platelets-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-assessment-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-platelets-continues
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-provide-further-context-risk-very-rare-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-provide-further-context-risk-very-rare-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-provide-further-context-risk-very-rare-blood-clots-low-blood
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ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง และอยู่ระหว่างการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธี
ปรับใช้วัคซีนให้เหมาะสมที่สุด 

 

 

 

further-context-risk-very-rare-
blood-clots-low-blood  

25 NS NY Distributor Inc 
Issues Voluntary 
Nationwide Recall of 
Premium OrgaZen 7000 
and Ginseng Power 5000 
Due to Presence of 
Undeclared Sildenafil 
and/or Tadalafil 

อาหาร/ยา US.FDA แจ้ งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์  Premium OrgaZen 
7000 และ Ginseng Power 5000 ของบริษัท NS NY Distributor 
โดยสมัครใจ เนื่องจากตรวจพบยา Sildenafil และ/หรือ Tadalafil ใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว     

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 
Product Description: Premium Orgazen 7000,  
                            Ginseng Power 5000 capsules 
Company Name:  NS NY Distributor Inc 
Reason: Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil 
Product Photos:   
 

    
 

  
 จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของส่านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามข่าว 
ในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทย 

 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-

safety-alerts/ns-ny-
distributor-inc-issues-

voluntary-nationwide-recall-
premium-orgazen-7000-and-

ginseng-power-5000  

https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-provide-further-context-risk-very-rare-blood-clots-low-blood
https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-provide-further-context-risk-very-rare-blood-clots-low-blood
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/ns-ny-distributor-inc-issues-voluntary-nationwide-recall-premium-orgazen-7000-and-ginseng-power-5000
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26 Medtronic Recalls Valiant 
Navion Thoracic Stent 
Graft System Due to Risk 
of Stent Fractures and 
Type III Endoleaks 

เครื่องมือ
แพทย์ 

US.FDA แจ้ งข่ าว บริษัท Medtronic เรียกคืนผลิตภัณฑ์
เคร่ืองมือแพทย์  Valiant Navion Thoracic Stent Graft System 
เนื่องจากพบความเสี่ยงของการแตกหักของขดลวด (stent) และ 
Type III Endoleaks ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต 
 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Produc: Medtronic Valiant Navion Thoracic Stent Graft System 

Model Number, Product Codes, Catalog or Lot numbers: 
Please See Links:  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfres/re
s.cfm?id=185929  

Distribution Dates: November 12, 2018 - February 10, 2021 

 

 

 

 
          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว โดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ่ากัด  
และบริษัทได้จัดท่าแบบรายงานการด่าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ทั้งในและนอก
ประเทศแจ้งแก่ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรียบร้อยแล้ว  

 

 
https://www.fda.gov/medical

-devices/medical-device-
recalls/medtronic-recalls-

valiant-navion-thoracic-stent-
graft-system-due-risk-stent-

fractures-and-type-iii  

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfres/res.cfm?id=185929
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfres/res.cfm?id=185929
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/medtronic-recalls-valiant-navion-thoracic-stent-graft-system-due-risk-stent-fractures-and-type-iii
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

27 AstraZeneca ChAdOx1-S 
COVID-19 vaccine:  

Third Australian case of 
thrombosis with 
thrombocytopenia likely 
linked to vaccine 

ยา      หน่ วยงาน The TGA's Vaccine Safety Investigation Group 
(VSIG) ประเทศออสเตรเลีย แจ้งความคืบหน้าการด่าเนินการ
ตรวจสอบกรณีการได้รับรายงานหญิงวัย 48 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ของ AstraZeneca โดย 4 วันหลังจากรับวัคซีนผู้ป่วยกลับมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลด้วยการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่่า และ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นรายที่ 3 ของการได้รับรายงานการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนดังกล่าว โดยผลการพิจารณาพบว่าอาจมี
ความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างการฉีดวัคซีนกับเหตุการณ์ดังกล่าว 
ซึ่งจ่าเป็นต้องรอผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และผลการ
ชันสูตรพลิกศพเพ่ือยืนยันข้อมูลอีกคร้ัง  
     ส่าหรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันพบ 1 ใน 295,000 ของประชากร                   
ที่ได้รับวัคซีน โดยพบว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้                     
โดยประชากรออสเตรเลียจะเกิดภาวะดังกล่าวประมาณ 50 คนต่อวัน 
ส่าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนควรสังเกตอาการข้างเคียงเบื้องต้นที่อาจเกิด
ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1-2 วันหลังจากได้รับวัคซีนได้แก่ อาการไข้                          
ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ส่าหรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
และเกล็ดเลือดต่่ามักเกิดภายหลังจากการได้รับวัคซีนประมาณ 4-20 
วัน โดยผู้รับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อเกิดอาการปวดศีรษะ
รุนแรงและเร้ือรัง มองเห็นภาพไม่ชัด หายใจล่าบาก แน่นหน้าอก ขา
บวม หรือปวดท้องเร้ือรัง และพบจ้่าเลือดบนผิวหนังที่ไม่ใช่ต่าแหน่ง
ของการได้รับวัคซีน  
     อย่างไรก็ตามส่าหรับประชาชนที่อายุน้อยกว่า 50 ปี รัฐบาล
แนะน่าให้ฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์มากกว่าของ AstraZeneca 
  

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน  
1C 1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า  
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

 

 

 

 
https://www.tga.gov.au/alert

/astrazeneca-chadox1-s-
covid-19-vaccine-2 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

28 One lot of the 
antidepressant drug APO-
Amitriptyline recalled 
because of nitrosamine 
impurity 

 

ยา หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเรียกคืนยา    
APO-Amitriptyline ของบริษัท Apotex Inc. เนื่องจากตรวจพบ
ส า ร  N-Nitrosodimethylamine (NDMA)  สู ง เ กิ น ก ว่ า ค่ า ที่
ก่าหนด  

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการเรียกคืน 

Product Name/ 
Strength 

DIN Lot Expiry 

APO-Amitriptyline /10 mg 
(Amitriptyline 
Hydrochloride Tablets 
USP) 

02403137 RF0410 05/2024 

 

 
  

 
 

 
 

จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

 

 

 

 
https://healthycanadians.gc.c
a/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75413a-eng.php 

29 Muscle-relaxant OrfenAce 
100 mg tablets recalled 
because of nitrosamine 
impurity 

 

ยา หน่วยงาน Health Canada ประเทศแคนาดา แจ้งเรียกคืนยา
OrfenAce 100 mg tablets ของบริษัท SteriMax Inc. เนื่องจาก
ตรวจพบสาร N-Nitrosodimethylamine (NDMA) สูงเกินกว่า
ค่าที่ก่าหนด  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

Product Name/ Strength DIN Lot Expiry 
OrfenAce 100 mg Tablets 
(Blisters) 

02047535 10025A18,  
10025B18, 
10025A19 

Jun 2021 
Sep 2021 
Nov 2021  

OrfenAce 100 mg Tablets 
(Bottles) 

02047535 36664 
37342 
37384 
38058 

Jun 2021 
Sep 2021 
Sep 2021 
Nov 2021 

 
 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://healthycanadians.gc.c
a/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75405a-eng.php  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

30 COVID-19 Vaccine: EMA 
finds possible link to very 
rare cases of unusual 
blood clots with low 
blood platelets 

ยา      หน่วยงาน European Medicine Agency (EMA) สหภาพยุโรป
แจ้งข้อมูลการประชุมของ EMA’s safety committee (PRAC) ในวันที่                  
20 เมษายน 2564 ได้สรุปความเป็นไปได้ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันคู่
กับภาวะเกล็ดเลือดต่่าจากการรับวัคซีนของ Janssen ว่าอาจมี
ความสัมพันธ์กัน แม้ว่าจะเกิดได้น้อยมาก (very rare cases) จึงควรเพ่ิม
ข้อความค่าเตือนเกี่ยวกับลิ่มเลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบควบคู่กับ
ภาวะเกล็ดเลือดต่่า (unusual blood clots with low blood platelets) 
ในหัวข้อ very rare side effects ของผลิตภัณฑ์  
     โดยข้อสรุปนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการได้ รับรายงานจาก
สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันคู่กับภาวะเกล็ดเลือดต่่า
จากวัคซีนดังกล่าว 8 ฉบับ หนึ่งในนั้นเกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิต 
รายงานทั้งหมดพบว่าเกิดหลังจากการได้รับวัคซีนภายในเวลา 3 สัปดาห์ 
ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 
13 เมษายน 2564  มีประชากรที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว 7 ล้านคน EMA จึง
ยืนยันว่าประโยชน์ของวัคซีน Janssen ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง 
ส่าหรับความเป็นได้ของการเกิดภาวะดังกล่าวจากวัคซีนนั้นอาจสัมพันธ์
กับการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยที่ได้รับยา 
heparin แ ล้ ว เ กิ ด ภ า ว ะ เ ก ล็ ด เ ลื อ ดต่่ า  ( heparin induced 
thrombocytopenia)  
     จึงแนะน่าให้ผู้ได้รับวัคซีนประเมินและติดตามอาการต่าง  ๆที่อาจ
เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ได้แก่ อาการ
หายใจล่าบาก แน่นหน้าอก ขาบวม ปวดท้องเร้ือรัง มีอาการทางระบบ
ประสาทเช่น ปวดศีรษะรุนแรงและเร้ือรังและมองเห็นภาพไม่ชัด พบจุด
จ้่าเลือดใต้ผิวหนังที่ไม่ใช่ต่าแหน่งของการได้รับวัคซีน ซึ่งหากมีอาการ
เหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ทันที 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19 vaccine ของ Johnson & Johnson  ใน
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ 
ในประเทศไทย 

 

 

 
https://www.ema.europa.eu/
en/news/covid-19-vaccine-
janssen-ema-finds-possible-
link-very-rare-cases-unusual-
blood-clots-low-blood  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

31 Church & Dwight Initiates 
Voluntary Recall of Select 
Vitamins Due to Isolated 
Manufacturing Issue 

เสริม
อาหาร 

    US.FDA แจ้งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์  vitafusion ของบริษัท 
EWING, N.J – Church & Dwight Co., Inc. โดยสมัครใจ เนื่องจาก
พบรายงาน การปลอมปนเศษลวดโลหะในผลิตภัณฑ์  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เมื่อตรวจสอบการการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยพบข้อมูลดังนี้ 

1. พบการขายผลิตภัณฑ์ vitafusion ในเว็ปไซต์ของ
ประเทศไทยดังนี้ 

1.1 www.lazada.co.th 

 
1.2 shopee ประเทศไทย 

 

 

 
https://www.fda.gov/safety/r
ecalls-market-withdrawals-
safety-alerts/church-dwight-
initiates-voluntary-recall-
select-vitamins-due-isolated-
manufacturing-issue 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

32 Certain lots of L'il Critters 
and vitafusion vitamins 
recalled due to metal wire 
fragments 

เสริม
อาหาร 

     Health Canada แจ้ งการเ รี ยกคื นผลิ ตภัณฑ์  L'il Critters 
Gummy Vites, vitafusion Fiber Well และ vitafusion MultiVites 
ของบริษัท Church & Dwight Canada Corp.. เนื่องจากพบการ
ปลอมปนเศษลวดโลหะในผลิตภัณฑ์  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน มีดังนี้ 

 
 

Product NPN Product 
UPC 

Lot Expiry 

L’il Critters 
Gummy Vites 
70-count bottle 

80093799 0-27917-
27000-5 

WA030
63552 
WA031
01954 

05/22 

L’il Critters 
Gummy Vites 
190-count 
bottle 

80093799 0-27917-
01704-4 

WA031
05933 
WA031
05561 

05/22 
02/22 

L’il Critters 
Gummy Vites 
275-count 
bottle 

80093799 0-27917-
00198-2 

WA030
66312 
WA030
65947 

05/22 

vitafusion Fibre 
Well 90-count 
bottle 

80046319 0-27917-
02298-7 

WA030
86272 

11/22 

vitafusion 
MultiVites 250-
count bottle 

80089431 0-27917-
00197-5 

WA030
45979 
WA030
45978 

04/22 

vitafusion 
MultiVites 150-
count bottle 

0089431 0-27917-
02333-5 

WA030
46274 

04/22 

  
 

 จากการสืบค้นข้อมูลจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทย 

เมื่อตรวจสอบการการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบน
อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยพบข้อมูลดังนี้ 

1. พบการขายผลิตภัณฑ์ L'il Critters Gummy Vites 
ในเว็ปไซต์ของประเทศไทยดังนี้ 

1.1 www.lazada.co.th 

 
2.2 shopee ประเทศไทย 

 
 

 

 
https://healthycanadians.gc.c
a/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75447a-eng.php 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พบการขายผลิตภัณฑ์ vitafusion ในเว็ปไซต์ของ
ประเทศไทยดังนี้ 

2.1 www.lazada.co.th 

 
2.2 shopee ประเทศไทย 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่ม ี
ระหว่าง

ตรวจสอบ 

33 AstraZeneca’s COVID-19 
vaccine: benefits and 
risks in context 

 

ยา     หน่วยงาน European Medicine Agency (EMA) สหภาพยุโรป
แจ้งข้อมูลของ EMA’s human medicines committee (CHMP) ใน
วันที่            23 เมษายน 2564 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมของ
วัคซีน Vaxzevria ของบริษัท AstraZeneca ต่อการเกิดลิ่มเลือดอุด
ตันชนิดผิดปกติที่พบควบคู่กับภาวะเกล็ดเลือดต่่าที่พบได้น้อย ตาม
กลุ่มอายุและอัตราการติดเชื้อรายเดือนที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ตามอัตราการติดเชื้อรายเดือนเป็นสามกลุ่มได้แก่ อัตราการ
ติดเชื้อต่่า (55 ต่อ 100,000 คน) อัตราการติดเชื้อปานกลาง (401 ต่อ 
100,000 คน) และอัตราการติดเชื้อสูง (886 ต่อ 100,000 คน) โดย
พบประโยชน์ของวัคซีนที่เพ่ิมขึ้นตามอายุและอัตราการติดเชื้อของ
ประชากร ซึ่งวัคซีนมีประโยชน์ในการป้องกันการเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และการเข้ารับการรักษาในห้อง ICU และการเสียชีวิต
เนื่องจาก COVID-19 ส่วนใหญ่ของผู้ได้รับวัคซีนเกิดผลข้างเคียงใน
ระดับน้อยถึงปานกลางและอาการดีขึ้นภายหลังจากการฉีดไม่กี่วัน 
ส่าหรับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันชนิดผิดปกติที่พบควบคู่กับภาวะเกล็ด
เลือดต่่านั้นพบได้ในผู้ได้รับวัคซีนในอัตรา 1 ต่อ 100,000 คน แม้จะ
เป็นอาการที่รุนแรงแต่ยังพบได้น้อย อย่างไรก็ตามยังคงแนะน่าให้ผู้ที่
ได้รับวัคซีนสังเกตุอาการภายหลังจากการฉีดและปรึกษาแพทย์ทัน
ทันเมื่อพบอาการผิดปกติ  
     CHMP แนะน่าให้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองในช่วง 4-12 สัปดาห์ 
ภายหลังจากการได้รับวัคซีนเข็มแรกตามค่าแนะน่าของผลิตภัณฑ์ 
เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่แสดงถึงความแตกต่างของเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ระหว่างการฉีดเข็มแรกและเข็มที่สอง 
 

 
 

      จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน 1C 
1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) 
จ่ากัด  
     ทั้งนี้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้จัดท่าจดหมายข่าว HPVC safety News 
เ ร่ื อ ง ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  COVID-1 9  VACCINE 
AstraZeneca ต่อความเสี่ยงการ                  เกิดลิ่ม
เลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่่า  (thrombosis with 
thrombocytopenia ) เ พ่ือแจ้ ง เตือนให้บุคลากร
ทางการแพทย์ทราบเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว 

 
https://www.ema.europa.
eu/en/news/astrazenecas
-covid-19-vaccine-
benefits-risks-context 
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   34 AstraZeneca ChAdOx1-S 
COVID-19 vaccine 

Three additional 
Australian cases of TTS 
likely linked to vaccine 

 

ยา      หน่ วยงาน The TGA's Vaccine Safety Investigation Group 
(VSIG) ประเทศออสเตรเลีย แจ้งข้อมูลกรณีได้รับรายงานหญิงวัย 35 
ปี และชายวัย 49 ปี และวัย 80 ปี ที่เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันและ
เ ก ล็ ด เ ลื อ ด ต่่ า (Thrombosis with thrombocytopenia 
syndrome:TTS) หลังจากการได้รับวัคซีนในระยะเวลา 9-26 วัน ซึ่ง
อาจมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุจากวัคซีนของ AstraZeneca COVID-
19 ท่าให้รายงานสะสมจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภายหลังจาก
ได้รับวัคซีนเพ่ิมเป็น 6 ฉบับ โดยรายงาน 5 ฉบับ นั้นเป็นผู้ที่มีอายุต่่า
กว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงพบว่าเป็นอัตราที่ไม่
สูงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 มี
ประชากรออสเตรเลียฉีดวัคซีนไปแล้ว 1.1 ล้านโดส        
     Australian Technical Advisory Group on Immunization 
(ATAGI) แจ้งอัตราการเกิด TTS จากการได้รับวัคซีนจะเกิดประมาณ 
6 รายต่อหนึ่งล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีน แต่คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 
20-40 รายต่อล้านคนในผู้ที่อายุต่่ากว่า 50 ปี  
     ATAGI จึงมีค่าแนะน่าเพ่ิมเติมให้ฉีดวัคซีนของ Pfizer ในผู้ที่มี
อายุต่่ากว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม AstraZeneca COVID-19 ยังคง
สามารถฉีดในผู้ที่มีอายุต่่ากว่า 50 ปีได้หากไม่สามารถฉีดวัคซีนของ 
Pfizer ได้ และวัคซีน AstraZeneca COVID-19 ยังคงมีประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยงในการป้องกันโรค COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ 
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-19VACCINE ASTRAZENECA เลขทะเบียน 1C 
1/64 (NBC) โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) 
จ่ากัด  
     ทั้งนี้ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้จัดท่าจดหมายข่าว HPVC safety News 
เ ร่ื อ ง ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  COVID-1 9  VACCINE 
AstraZeneca ต่อความเสี่ยงการ                  เกิดลิ่ม
เลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่่า  (thrombosis with 
thrombocytopenia ) เ พ่ือแจ้ ง เตือนให้บุคลากร
ทางการแพทย์ทราบเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว 

 
https://www.tga.gov.au/al
ert/astrazeneca-chadox1-
s-covid-19-vaccine-3 
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35 Nitrosamine impurity 1-
methyl-4-
nitrosopiperazine (MNP) 
found in rifampicin 
products 

ยา หน่ วยงาน The Health Sciences Authority (HSA) แจ้ งข้ อมู ล
บุคลากรทางการแพทย์จากผลการทดสอบพบการปนเปื้อนของ 
Nitrosamine impurity 1-methyl-4-nitrosopiperazine (MNP) ใน
ยา rifampicin ทุกผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด อย่างไรก็ตามจากการ
ประเมินแล้วหน่วยงานเห็นความส่าคัญของการใช้ยาในการรักษา
วัณโรคในระยะแสดงอาการและระยะแฝงมากกว่าความเสี่ยง
ระยะยาวทางทฤษฎีในการเกิดมะเร็งของ MNP ดังนั้นหน่วยงานจึง
ยังคงอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้ใช้ยาดังกล่าวต่อ 

 

 

 
     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ 

ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
36 ทะเบียนต่ารับ                                                         
     จากการสืบค้นรายงานจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา rifampicin จ่านวน 
7,754 ฉบับ โดยพบจ่านวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ
มากที่สุดตามล่าดับได้แก่ hepatitis 1,779 ฉบับ, rash 
maculo-papular 1,568 ฉบั บ , rash 972 ฉบั บ  และ 
pruritus 701 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 
และรายงาน 1 ฉบับ สามารถมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ได้มากกว่า 1 เหตุการณ์)   
 
 
 
 

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

nnouncements/dear-
healthcare-professional-

letter/nitrosamine-
impurity-1-methyl-4-

nitrosopiperazine-(mnp)-
found-in-rifampicin-

products 
 

36 FDA and CDC Lift 
Recommended Pause on 
Johnson & Johnson 
(Janssen) COVID-19 
Vaccine Use Following 
Thorough Safety Review 

 

ยา     หน่วยงาน FDA และ CDC สหรัฐอเมริกาแจ้งยกเลิกการระงับ
ใ ช้ วั ค ซี น  Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 โ ด ย
หน่วยงานแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมของการพบรายงานการเกิดอาการลิ่ม
เ ลื อ ด อุ ด ตั น  (Thrombosis with thrombocytopenia 
syndrome:TTS) จากวัคซีนที่รายงานเข้ามาแล้วทั้งหมด 15 ฉบับ 
โดยรายงานทั้งหมดเกิดกับเพศหญิงอายุช่วง 18-59 ปี และมีอายุ
เฉลี่ยที่ 37 ปี มีระยะเวลาการเกิดอาการที่ 6-15 วันหลังจากการ
ได้รับวัคซีน จากการประเมินแล้วยังคงพบประโยชน์ของการได้รับ
วัคซีนมากกว่าความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแนะน่าให้ผู้ รับวัคซีน
สังเกตอาการหลังจากได้รับวัคซีน และปรึกษาแพทย์ทันทีเมื่อพบ
อาการผิดปกติ 

 
 

       จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-1 9  vaccine ข อ ง  Johnson & Johnson  ใ น
ประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ใน
ประเทศไทย 
      

 
https://www.cdc.gov/me
dia/releases/2021/fda-
cdc-lift-vaccine-use.html 
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37 Janssen COVID-19 
Vaccine and the Risk of 
Thrombosis with 
Thrombocytopenia 

ยา      หน่วยงาน Healthy Canada ประเทศแคนาดา แจ้งข้อมูลความ
เสี่ ยงของการเกิ ดอาการลิ่ มเลื อดอุดตันและเกล็ดเลื อดต่่ า  
(Thrombosis with thrombocytopenia) ของวั คซี น  Janssen 
COVID-19 โดยพบว่าแม้อาการดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
จากวัคซีนจริง แต่เป็นอาการที่พบได้น้อย และวัคซีนยังคงมีประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแนะน่าให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน
สังเกตอาการภายหลังจากการฉีดวัคซีน ได้แก่ อาการปวดศีรษะอย่าง
รุนแรง และปวดเร้ือรังภายหลังจาการได้รับการฉีด (New severe 
headaches, worsening or persistent headaches ) มองเห็นภาพ
ไม่ชัด (blurred vision) มึนงง (confusion) ชัก (seizures) หายใจ
ล่าบาก (shortness of breath) เจ็บหน้าอก (chest pain) เจ็บขาหรือ
ขาบวม (leg pain, leg swelling) ปวดท้ องเ ร้ื อรั ง  (persistent 
abdominal pain) พบจ้่ าเลือดบนผิวหนั งที่ ไม่ ใช่บริ เวณที่ ฉี ด 
(Unusual skin bruising or pinpoint round spots under the skin 
beyond the site of injection)ซึ่งหากมีอาการควรปรึกษาแพทย์
ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
COVID-1 9  vaccine ข อ ง  Johnson & Johnson  ใ น
ประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ถูกใช้ใน
ประเทศไทย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://healthycanadians.g
c.ca/recall-alert-rappel-
avis/hc-sc/2021/75479a-
eng.php 
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38 Cordis Recalls Precise 
PRO Rx US Carotid 
System Due to Risk of 
Separation in Device 
During Use 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

     หน่วยงาน US FDA สหรัฐอเมริกา แจ้งเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ 
Precise PRO Rx US Carotid System เป็นเคร่ืองมือสวนหลอดเลือด 
ของบริษัท Cordis จ่ากัด เนื่องจากพบรายงานเกิดการแยกชิ้นส่วน
ของส่วนปลายเคร่ืองมือระหว่างท่าหัตถการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ถึงชีวิตแก่ผู้ป่วยได้ 
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน 
Precise PRO Rx US Carotid System 
Product Codes: PC0520RXC, PC0530RXC, PC0540RXC, 
PC0620RXC, PC0630RXC, PC0640RXC, PC0720RXC, 
PC0730RXC, PC0740RXC, PC0820RXC, PC0830RXC, 
PC0840RXC, PC0920RXC, PC0930RXC, PC0940RXC, 
PC1030RXC, PC1040RXC 
Manufacturing Dates: October 2019 to August 2020 
Distribution Dates: December 6, 2019 to February 8, 2021 
Distribution: US (except MT and NM) and Taiwan 
Date Initiated by Firm: February 11, 2021 

 

 
 

 
     จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของส่านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวของ บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ่ากัด 
โดย HPVC ได้ประสานทางบริษัทแล้ว บริษัทแจ้งว่าอยู่
ระหว่างการตรวจสอบการน่าเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน
ประเทศไทย และจะด่า เนินการแจ้ ง รายงานการ
ด่าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
แพทย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ  (FSCA) มายัง
ส่านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.fda.gov/med
ical-devices/medical-
device-recalls/cordis-
recalls-precise-pro-rx-us-
carotid-system-due-risk-
separation-device-during-
use  

 


