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   สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจ าเดือนมิถุนายน 2564   
 

ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
1 Israel sees probable link 

between Pfizer vaccine and 
myocarditis cases 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศอิสราเอล พบ รายงานการเกิด heart inflammation  
ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการได้รับ Covid-19 vaccine ของบริษัท 
Pfizer ในชายหนุ่ม (young men) 

การศึกษาหนึ่งของประเทศอิสราเอลที่ท าโดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 คณะ พบผู้ป่วยที่เกิด myocarditis จ านวน 275 ราย 
จากผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมดมากกว่า 5 ล้านคน (ระหว่างธันวาคม 
2020 – พฤษภาคม 2021) ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิด heart 
inflammation ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 4 วัน และ 95% 
ของจ านวนทั้งหมด จัดเป็นอาการไม่รุนแรง ทั้งนี้การศึกษา
ดังกล่าวคาดการณ์ว่า อาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด 
myocarditis กับการใช้ Covid-19 vaccine เข็มที่ 2 ของบริษัท 
Pfizer ในชายอายุ 16 – 30 ปี และพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว
มากข้ึนในชายอายุ 16 – 19 ปี 

บริษัท Pfizer รายงานว่า อัตราของการเกิด myocarditis             
ไม่ ม า กกว่ า อั ต รากา ร เกิ ด ในประช าชนทั่ ว ไ ป  ( general 
population) และไม่พบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของยากับอาการนี้ 

คณะที่ปรึกษา U.S. Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) แนะน าให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง myocarditis กับ mRNA vaccines           
ซึ่งรวมถึงวัคซีนจากบริษัท Pfizer และ Moderna  Inc. 

CDC monitoring system ไม่พบจ านวนของรายงาน
ความสัมพันธ์นี้ที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้นในประชาชน
ทั่วไป  

 
 

   
 

 
 

          จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Covid-19 vaccine ของบริษัท 
Pfizer ในประเทศไทย  

 

 
https://www.reuters.com/world

/middle-east/israel-sees-
probable-link-between-pfizer-

vaccine-small-number-
myocarditis-cases-2021-06-01/ 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ทั้ งนี้ คณะท างานของประเทศอิสรา เอลจะประเมิน

ความสัมพันธ์นี้และเสนอค าแนะน าต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศอิสราเอลต่อไป 

2 Shock and anaphylaxis by 
Joyclu 30mg 
intra-articular injection 

ยา หน่วยงาน PMDA ได้ออกจดหมายข่าวว่าเกี่ยวกับยา 
Joyclu® 30 mg (diclofenac etalhyaluronate sodium)                
ซึ่งได้รับอนุมัติทะเบียนต ารับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ว่าพบ
รายงานการเกิด shock และ anaphylaxis ประเภทร้ายแรง
จ านวน 10 ราย (1 ราย เสียชีวิต) จากผู้ใช้ทั้งหมดประมาณ 
5,500 คน (ข้อมูล ณ วันที่  28 พฤษภาคม 2564) ถึงแม้ว่า            
จะยังไม่ทราบสาเหตุของความสัมพันธ์ดังกล่าว แต่มีการเพ่ิม
ข้อความค า เ ตื อน เกี่ ย วกั บประ เด็ นนี้ ใ น  Warnings และ 
Important precaution section ในเอกสารก ากับยา 

             จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Joyclu®  หรือ ยา diclofenac 
etalhyaluronate sodium ในชื่อการค้าอื่นใน
ประเทศไทย 

 

 

https://www.pmda.go.jp/files/0
00240970.pdf 

3 Zostavax vaccine: Safety 
measures to address risk of 
infection with the vaccine 
virus 

ยา หน่วยงาน Therapeutic Goods Administration (TGA) 
ของเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เพ่ิมค าเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การติดเชื้อไวรัส varicella-zoster ที่ท าให้เสียชีวิต จากการใช้ 
Zostavax vaccine® ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ของ 
varicella-zoster ที่ใช้ป้องกันโรคงูสวัดในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 50 ปี 
ขึ้นไป และป้องกันการปวดของเส้นประสาท (nerve pain) ที่
เกี่ยวข้องกับไวรัสดังกล่าวในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

TGA ได้มีการติดตามรายงานการติดเชื้อไวรัส varicella-
zoster อันเนื่องมาจากวัคซีน และได้มีการเผยแพร่การแจ้งเตือน
เร่ืองความปลอดภัย (safety alert) หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ            
การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภาวะดังกล่าว ภายหลังได้ รับ 
Zostavax vaccine® อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการใช้ 
Zostavax vaccine® ยังคงมีมากกว่าความเสี่ยง แต่ต้องมี
มาตรการลดความเสี่ยงของการใช้วัคซีนดังกล่าว เช่น การให้ 
Patient Alert Card แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพ่ือให้ผู้ป่วยที่
ได้รับวัคซีนดังกล่าว    

 
 

  
 

- จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Zostavax vaccine® โดยบริษัท 
เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ ากัด นอกจากนี้ยังพบ
วัคซีน Varicella ในชื่อการค้าอื่น คือ Varivax®, 
Skyzoster®, Varilrix®, Varicella vaccine-gcc inj. ®, 
และ Skyvaricella inj. ®  

- รายง าน เหตุ กา รณ์ ไม่ พึ งป ระสงค์ จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                     
4 มิถุนายน 2564) ไม่พบการเสียชีวิต เนื่องจาก           
ก า รติ ด เ ชื้ อ ไ ว รัส  varicella-zoster จ ากการ ใ ช้ 
Zostavax vaccine®  หรือในชื่อการค้าอื่น  ใน
ประเทศไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารยา Zostavax vaccine® 

ของไทยพบการระบุเหตุการณ์ herpes zoster 
(vaccine strain) infection 

 

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

stavax-vaccine-2 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
4 Revision and precaution, June 

3, 2021 (Clozapine) 
ยา หน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices 

Agency (PMDA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก้ไขค าเตือนเอกสาร
ก ากับยา clozapine โดยเพ่ิมข้อห้ามใช้ คือ ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็น 
agranulocytosis หรือ severe neutropenia (ผู้ป่วยอาจเกิด
ภาวะ agranulocytosis ได้) รวมทั้งมีการปรับเอกสารก ากับยาใน
ส่วนของ Important precautions โดยเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจติดตามผลเลือด  

 

   - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ clozapine ในชื่อการค้า เช่น 
Cloril®, Clozamed®, Clopaz®  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
4  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4 )  พ บ  ร า ย ง า น ก า ร เ กิ ด 
agranulocytosis 15 เหตุการณ์ จากการใช้ยา 
clozapine 

- จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารยา clozapine  

ในหัวข้อห้ามใช้ ไม่พบว่าห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็น 
agranulocytosis หรือ severe neutropenia แต่มี
ข้อแนะน าให้มีการตรวจติดตามผลเลือด  

 

 

https://www.pmda.go.jp/englis
h/safety/info-

services/drugs/revision-of-
precautions/0009.html 

5 EMA raises awareness of 
clinical care 
recommendations to manage 
suspected thrombosis with 
thrombocytopenia syndrome 

ยา หน่วยงาน European Medicines Agency (EMA)                 
ได้แนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ในทวีปยุโรปพิจารณาใช้
ค าแนะน าของแต่ละประเทศ เพ่ือวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มี
อาการ thrombosis with thrombocytopenia syndrome 
(TTS) ภายหลังจากที่มีการใช้วัคซีน Vaxzevria® ของมหาวิทยาลัย 
Oxford-บริษัท AstraZeneca และ COVID-19 Vaccine ของ
บริษัท Janssen ทั้งนี้ EMA แนะน าว่าหากประเทศใดยังไม่มี
แนวทางดังกล่ าวให้ใช้แนวทางชั่ วคราวของ International 
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 

การวินิจฉัยและรักษาอาการ TTS จ าเป็นต้องมี                   
ความรวดเร็ว ค าแนะน าแต่ละประเทศและระหว่างประเทศได้มี
การปรับปรุงให้ทันสมัยตามประสบการณ์ในการจัดการ TTS และ
อาการheparin-induced thrombocytopenia and 
thrombosis (HITT) ซึ่งเป็นภาวะที่มีความคล้ายคลึงกับ TTS 

คณะท างานของ EMA (EMA’s COVID-19 taskforce) 

 
 

 
 

 
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ท ะ เบี ย นผลิ ต ภัณฑ์  Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  โดยบ ริษัท   AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC) และ 
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ COVID-19 Vaccine Janssen® 
โดยบริษัท Janssen-Cilag จ ากัด เลขทะเบียน                
1C 5/64 (NBC) ในประเทศไทย ซึ่งยังไม่ถูกใช้ใน
ประเทศไทย 

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล 
Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) 
พบรายงานการเกิด Thrombocytopenia จาก           
การใช้ Covid-19 vaccine AstraZeneca ® จ านวน 
1 เหตุการณ์ แต่ไม่พบรายงานการเกิด thrombosis 

 

 
https://www.ema.europa.eu/en
/news/ema-raises-awareness-

clinical-care-recommendations-
manage-suspected-thrombosis-

thrombocytopenia       
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
รับทราบว่าแนวทางที่มีอยู่ปัจจุบัน (เน้นการท า assay และ 
imagining เพ่ือวินิจฉัยและรักษาอาการ TTS รวมถึงวิธีการรักษา
ด้วยการไม่ใช้  heparin anticoagulant และการให้ 
intravenous immunoglobulins และ glucocorticoids)             
หากประเทศใดไม่มีแนวทางในการรักษา TTS คณะท างาน
ดังกล่าวแนะน าให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้แนวทางชั่วคราว ของ
ISTH เกี่ยวกับ vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia (VITT) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโดย          
ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์นานาชาติ โดยแนวทางนี้
อาจมีการปรับปรุงในอนาคต 

- การตรวจสอบเอกสารก ากับยา Covid-19 
vaccine AstraZeneca®  และ COVID-19 Vaccine 
Janssen® ของไทยพบค าเตือนพิเศษและข้อควรระวัง
ในการใช้ยาดังกล่าวในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ า  
(thrombocytopenia) และมีความผิดปกติ              
ในการแข็งตัวของเลือด (coagulation disorders)  
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเหตุการณ์ดังกล่าวใน
ส่วนของอาการไม่พึงประสงค์ 

6 AstraZeneca Vaccine Carries 
Slightly Higher Risk of 
Bleeding Disorders, Study 
Shows 

ยา ส านักข่าว The New York times รายงานผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์ใน the journal Nature Medicine โดยศึกษาในคนวัย
ผู้ใหญ่จ านวน 2.53 ล้านคน ในประเทศสกอตแลนด์ที่ได้รับวัคซีน
ต้านโควิด dose แรกของ AstraZeneca จ านวน 1.71 ล้านคน
หรือ Pfizer-BioNTech จ านวน 0.82 ล้านคน การศึกษาดังกล่าว 
พบว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออก (bleeding) จาก 
การใช้วัคซีนต้านโควิดของ AstraZeneca เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเลือดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้น้อย
มากๆ (other rare blood problems) อย่างไรก็ตามไม่พบ           
การเพ่ิมขึ้นของโรคเกี่ยวกับเลือด (blood disorders) ในผู้ที่ได้รับ
วัคซีนต้านโควิดของ Pfizer-BioNTech 

กา รศ ึกษ า นี ้พ บ ว ่า ผู ้ที ่ไ ด ้ร ับ ว ัค ซ ีน ต ้า น โ ค ว ิด ข อ ง 
AstraZeneca ม ีค ว าม เสี ่ย ง ของการ เก ิด  immune 
thrombocytopenic purpura หรือ I.T.P.เพ่ิมขึ้น โดยภาวะ
ดังกล่าวอาจท าให้เกิดการฟกช้ า  หรืออาจท าให้เกิดภาวะ
เลือดออกรุนแรง (serious bleeding) ในผู้ป่วยบางราย ทั้งนี้
ประมาณการณ์ของการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภายหลังได้รับ
วัคซีนต้านโควิดของ AstraZeneca  dose แรก ถึงวันที่ 27      

 
 

  
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  
           1. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Covid-19 
vaccine AstraZeneca® โดยบริษัท  AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC)  
          2. ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Covid-
19 vaccine ของบริษัท Pfizer ในประเทศไทย 

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล 
Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
พบ รายงานการเกิด thrombocytopenia จ านวน 1 
เหตุการณ์ stroke 1 เหตุการณ์ แต่ไม่พบเหตุการณ์ 
purpura และ bleeding จากการใช้ Covid-19 
vaccine AstraZeneca ®  

- - การตรวจสอบเอกสารก ากับยา 
Covid-19 vaccine AstraZeneca®  ของไทยพบค า
เตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยาดังกล่าวในผู้ที่
มีภาวะเกล็ดเลือดต่ า  (thrombocytopenia) และมี     

 

 
https://www.nytimes.com/2021

/06/09/health/astrazeneca-
vaccine-bleeding-risk-

scotland.html 
 

 

https://www.nytimes.com/2021/06/09/health/astrazeneca-vaccine-bleeding-risk-scotland.html
https://www.nytimes.com/2021/06/09/health/astrazeneca-vaccine-bleeding-risk-scotland.html
https://www.nytimes.com/2021/06/09/health/astrazeneca-vaccine-bleeding-risk-scotland.html
https://www.nytimes.com/2021/06/09/health/astrazeneca-vaccine-bleeding-risk-scotland.html
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
มีค่า 1.13 คน ต่อ 100,000 คน ทั้งนี้อุบัติการณ์ของเกิดภาวะ
ดังกล่าวก่อนที่จะมีการฉีดวัคซ้นต้านโควิด ในสหราชอาณาจักร           
มีค่า 6 – 9 คน ต่อ 100,000 คน  

นักวิจัยของการศึกษานี้รายงานว่า I.T.P เป็นภาวะที่รักษา
ได้และไม่มีผู้ป่วยรายใดในการศึกษานี้ที่เสียชีวิต และยังเน้นว่า
ประโยชน์ของวัคซีนยังคงมีมากกว่าความเสี่ยงอันเล็กน้อยมากๆ 
นี้ รวมทั้งรายงานว่าโรคโควิดเองมีแนวโน้มที่ท าให้เกิด I.T.P. ได้
มากกว่าการได้รับวัคซีนต้านโควิดของ  AstraZeneca  แต่ได้
แนะน าว่าหากคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดต่ าและมีวัคซีน
ทางเลือก ก็อาจให้เลือกวัคซีนทางเลือกนั้น 

ผู้ป่วยจ านวนเล็กน้อยที่เกิดภาวะ I.T.P. จากการใช้วัคซีน
ต้านโควิดของ AstraZeneca ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเนื่องจาก
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน ตับอักเสบบี หรือ
ไข้หวัดใหญ่ ก็มีความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน 

ทั้งนี้ในงานวิจัยดังกล่าว รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน         
โลหิต กล่าวว่า การวินิจฉัยภาวะ I.T.P เป็นสิ่งที่ยาก 

การศึกษานี้ยังพบความเสี่ยงน้อยมากๆ (very small) ของ
การเกิด arterial blood clot และ bleeding ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับการใช้วัคซีนต้านโควิดของ AstraZeneca อย่างไรก็ตามข้อมูล
ยั ง ค งมี ไ ม่ ม า ก เ พีย งพอที่ จ ะส รุป ได้ ว่ า วั คซี นดั ง กล่ า ว มี                  
ความเกี่ยวข้องกับการเกิด blood clot ที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเป็น
ชนิดที่เกิดขึ้นน้อยมากๆ (rare) ที่เรียกว่า cerebral venous 
sinus thrombosis  

ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด (coagulation 
disorders)  เนื่องจากอาจเกิดภาวะเลือดออก 
(bleeding) หรือการฟกช้ าภายหลังการได้รับวัคซีน
ทางกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเหตุการณ์
ดังกล่าวในส่วนของอาการไม่พึงประสงค์ 

https://www.nature.com/article
s/s41591-021-01408-4.pdf 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
7 Czech health ministry 

recommends AstraZeneca, 
J&J jabs only for over-60s 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุข
สาธารณรัฐเช็กแนะน าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเฉพาะคนที่อายุ
มากกว่ า  60  ปี ขึ้ น ไป  ที่ ค วร ได้ รั บ วั คซีนต้ าน โควิ ดของ 
AstraZeneca และ Johnson & Johnson เนื่องมาจาก          
ความเสี่ยงของการเกิด blood clot ที่อาจเกิดขึ้น การตัดสินใจ
ดังกล่าวเป็นผลมาจากค าแนะน าของหน่วยงานที่ก ากับด้านยา 
(SUKL) และสมาคมทางวัคซีนของสาธารณรัฐเช็ก ทั้งนี้การฉีด
วัคซีนต้านโควิดของ Pfizer ในสาธารณรัฐเช็กเพ่ิมขึ้นอย่างมาก
ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนหลักที่
มีการส่งไปในยุโรปกลาง 

             

 

https://www.reuters.com/world
/europe/czech-health-ministry-

recommends-astrazeneca-jj-
jabs-only-over-60s-2021-06-09/ 

8 Medical Device Safety Alert: 
Medtronic Stimloc Burr Hole 
Cover 

เครื่องมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Department of Health ของฮ่องกง ได้แจ้ง
ข่าวการเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ Stimloc Burr Hole ของบริษัท 
Medtronic (Part Numbers 3387S-40, 3389S-28, 3389S-
40, 3391S-40, 3550S-01, 924256, DB-5000; Lot number: 
จ านวนมาก) เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์มี nylon molding flash 
เกินที่บริเวณขอบ StimLoc clip ซึ่งอาจท าให้การน าส่งยาผิด
ต าแหน่ง หรือส่งยาไม่ เพียงพอ หรือท าให้เกิด intracranial 
haemorrhage ได้ 

  

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ  พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย)  จ ากั ด  และบริษัทได้จั ดท าแบบรายงาน             
การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เค ร่ืองมือแพทย์ทั้ ง ในและนอกประเทศแจ้งแก่
ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ แจ้งว่า lot ที่
ถู ก เ รี ย ก คื น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   082202020A 
082203820A, 082207920A, 082228819A 
082232319A และ 082235019A 

 

 
https://www.mdd.gov.hk/en/saf

ety-alerts-
communications/important-

safety-alerts/index-id-2115.html 

9 Stop Using Innova SARS-CoV-
2 Antigen Rapid Qualitative 
Test: FDA Safety 
Communication 

เครื่องมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน USFDA ได้แจ้งให้หยุดใช้ Innova SARS-CoV-2 
Antigen Rapid Qualitative test (หรือใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ Innova 
COVID-19 Self-Test Kit (3T Configuration), Innova SARS-
CoV-2-Antigen Rapid Qualitative Test (7T Configuration), 
และ Innova SARS-CoV-2-Antigen Rapid Qualitative Test 
(25T Configuration)) เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว                    
ไม่มีคุณภาพตามที่ก าหนด ไม่สามารถให้ผลการตรวจที่ถูกต้องได้
ในช่วงการทดสอบของการวิจัยทางคลินิก (clinical trial) ดังนั้น

   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

 

 

 

https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 
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แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ผลิ ตภัณฑ์ดั ง กล่ า วจึ ง ไม่ ถู กอนุ มั ติ ท ะ เบี ยน โดย  USFDA                   
ในการจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา  

communications/stop-using-
innova-sars-cov-2-antigen-rapid-

qualitative-test-fda-safety-
communication 

10 Italy halts AstraZeneca 
vaccine for under-60s 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่ารัฐบาลอิตาลีประกาศเมื่อวัน
ศุกร์ที่  11 มิถุนายน 2564 ว่าจะจ ากัดการใช้ AstraZeneca 
COVID-19 vaccine เฉพาะกับคนที่อายุมากว่า 60 ปีขึ้นไป 
หลังจากที่พบการเสียชีวิตในคนวันรุ่นอายุ 18 ปี เนื่องจาก             
การเกิดลิ่มเลือด (blood clot) ภายหลังได้รับวัคซีน ทั้งนี้
ผู้เสียชีวิตดังกล่าวมีระดับ platelet count ต่ า มีเลือดออกใน
สมอง (brain haemorrhage) และลิ่มเลือดที่ท้อง  (abdominal 
blood clot) 

ส าหรับผู้ที่อายุต่ ากว่า 60 ปี ที่เคยได้รับวัคซีน dose แรก
ของ AstraZeneca ควรได้รับวัคซีนอื่นใน dose ที่ 2    

ทั้งนี้ประมาณ 46% ของประชากรในประเทศอิตาลีได้รับ
วัคซีนต้านโควิด 19 อย่างน้อย 1 dose และ 23% ที่ได้รับวัคซีน
ครบเรียบร้อยแล้ว  

 
 

  
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ท ะ เบี ย นผลิ ต ภัณฑ์  Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  โดยบ ริษัท   AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC)  

- รายง าน เหตุ กา รณ์ ไม่ พึ งป ระสงค์ จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                     
14 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด blood 
clot จากการใช้ AstraZeneca COVID-19 vaccine 

- จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร ก า กั บ ย า 
AstraZeneca COVID-19 vaccine ® ของไทย             
ไม่พบการระบุเหตุการณ์ blood clot  

 

 
https://www.reuters.com/world

/europe/italy-halts-
astrazeneca-vaccine-under-60s-
after-teenager-dies-2021-06-11/       

 
 
 

11 Meeting highlights from the 
Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee 
(PRAC) 7-10 June 2021 

ยา หน่วยงาน European Medicines Agency (EMA) ของ
สหภาพยุ โรป  ได้ เผยแพร่ผลการประชุมคณะกรรมการ 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 
ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

1. PRAC concludes review of signal of capillary 
leak syndrome with COVID-19 vaccine Vaxzevria 

คณะกรรมการทางด้านความปลอดภัย (PRAC)  ของ
หน่วยงาน  EMA มีข้อสรุปว่าผู้ที่มีประวัติเป็น capillary leak 
syndrome ห้ามใช้วัคซีนต้านโควิด Vaxzevria® ของบริษัท 
AstraZeneca โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีข้อสรุปว่า 
capillary leak syndrome ควรถูกเพ่ิมเป็นผลข้างเคียง (side 

          -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ท ะ เบี ย นผลิ ต ภัณฑ์  Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  โดยบ ริษัท   AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC)  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
14 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด capillary 
leak syndrome จากการใช้ Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®   

 

 

https://www.ema.europa.eu/en
/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-

assessment-committee-prac-7-
10-june-2021 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
effect) ใหม่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ (product information) รวมทั้ง
เตือนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้
วัคซีนดังกล่าวและประชานที่มีความเสี่ยงนี้ 

capillary leak syndrome เป็นอาการที่เกิดขึ้นน้อยมากๆ 
(rare) ที่มีความรุนแรงซึ่งสามารถท าให้เกิดการร่ัวไหลของ
ของเหลวออกจากหลอดเลือดขนาดเล็ก (capillaries) ซึ่งจะท าให้
เกิดการบวม โดยส่วนใหญ่จะเกิดที่บริเวณแขนและขา รวมทั้ง           
ท าให้เกิดความดันเลือดต่ า เลือดข้น และมีระดับ albumin ต่ า   

คณะกรรมการ PRAC ได้ทบทวนข้อมูลเชิงลึกของรายงาน
การเกิด capillary leak syndrome จ านวน 6 รายที่ได้รับ 
Vaxzevria® โดยส่วนใหญ่เกิดในผู้ป่วยเพศหญิง และเกิดอาการ
ภายใน 4 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ผู้ป่วยจ านวน 3 ใน 6 
ราย มีประวัติเป็น capillary leak syndrome มาก่อน ซึ่งใน
จ านวนนี้มีผู้ป่วย 1 ราย เสียชีวิต  (ข้อมูล ณ  วันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน Vaxzevria® จ านวน 78 ล้าน dose ใน
สหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป และสหราชอาณาจักร) 

คณะกรรมการ PRAC จะยังคงติดตามผู้ที่เกิดอาการ
ดังกล่าว และจะเพ่ิมมาตรการเมื่อมีความจ าเป็นในอนาคต 

- จากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา 
AstraZeneca COVID-19 vaccine ® ของไทย              
ไม่พบการระบุเหตุการณ์ capillary leak syndrome 

   2. COVID-19 vaccines: update on ongoing 
evaluation of myocarditis and pericarditis 

คณะกรรมการ PRAC ก าลังประเมินรายงานจ านวนเล็กน้อย
ของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) และเยื่อหุ้ม
หัวใจอักเสบ (pericarditis) ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด 

เมื่อเดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการ PRAC ได้เร่ิม
ทบทวนรายงานการเกิด myocarditis ภายหลังได้รับวัคซีนต้าน
โควิดในชื่อการค้า Comirnaty® ของ Pfizer-BioNTech ที่เกิดใน
ประเทศอิสราเอล โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงและหาย
ได้ภายใน 2 – 3  วัน ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ป่วยเพศชายที่อายุ             

 
 

 
 

        -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  

 ไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
Covid-19 vaccine ของบริษัท Pfizer ในประเทศไทย 

 พบการขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ตภัณฑ์ 
Covid-19 vaccine Moderna® โดยบริษัท  Zeullig 
Pharma Co.Ltd เลขทะเบียน 1C6/64 (NBC) ซึ่งยัง
ไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

 พบการขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ตภัณฑ์ 
Covid-19 vaccine AstraZeneca® โดยบริษัท  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ต่ ากว่า 30 ปี ซึ่งอาการส่วนใหญ่มักเร่ิมเกิดภายหลังที่ได้รับวัคซีน 
dose ที่ 2 เป็นเวลาหลายวัน 

ในเขตเศรษฐกิจยุโรป ได้รับรายงานการเกิด myocarditis 
และ/หรือ pericarditis ภายหลังจากการได้รับวัคซีนต้านโควิด -  
19 ทุกชนิด 

ปัจจุบันคณะกรรมการ PRAC ก าลังขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
บริษัทวัคซีนเ พ่ือวิ เคราะห์ว่าการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กับวัคซีนหรือไม่ 

Myocarditis และ pericarditis เป็นโรคที่มีการอักเสบของ
หัวใจซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อหรือโรคทางด้าน
ภูมิคุ้มกัน (immune disease) อุบัติการณ์การเกิด myocarditis 
และ pericarditis ในเขตเศรษฐกิจยุโรปอยู่ระหว่าง 1 – 10 คน ต่อ 
100 ,000 คน ต่อปี อาการส่วนใหญ่ของภาวะดังกล่าวมี               
ความแตกต่ างกันมาก แต่ ผู้ ป่ วยมั กจะมี อาการหายใจถี่              
หัวใจเต้นแรงซึ่งอาจไม่ปกติ และเจ็บหน้าอก myocarditis และ 
pericarditis นี้มักจะดีขึ้นเองหรือด้วยการรักษา      

คณะกรรมการ PRAC ได้กระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์
ร าย ง านกา ร เกิ ด  myocarditis ห รื อ  pericarditis รว มทั้ ง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ในผู้ทีได้รับวัคซีนเหล่านี้ ส าหรับผู้ที่
เกิดหัวใจเต้นแรงซึ่งอาจไม่ปกติ และเจ็บหน้าอกภายหลังจากที่
ได้รับวัคซีนควรพบแพทย์ 

ส าหรับวัคซีน Comirnaty® และ COVID-19 Vaccine 
Moderna® คณะกรรมการ PRAC ก าลังทบทวนรายงานการเกิด 
myocarditis และ pericarditis ในประเด็นของสัญญาณ               
ความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  

ส าหรับวัคซีน Vaxzevria® และ COVID-19 Vaccine ของ
บริษัท Janssen คณะกรรมการ PRAC ก าลังทบทวน pandemic 
summary safety report ซึ่งเป็นรายงานความปลอดภัย

AstraZeneca เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ 
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์  จ ากัด  เลขทะเบียน 
1A1/64 (NBC) 

 พบการขึ้ นทะ เบี ยนผลิ ตภัณฑ์ 
Covid-19 vaccine Janssen® โดยบริษัท Janssen 
Co.Ltd เลขทะเบียน 1C5/64 (NBC) ซึ่งยังไม่ถูกใช้
ในประเทศไทย 

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
14  มิ ถุน ายน  2564 )  ไม่ พบรายงานการ เกิ ด 
myocarditis หรือ pericarditis จากการใช้ยา 
Covid-19 vaccine AstraZeneca® 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ประจ าเดือนที่ส่งโดยผู้รับอนุญาตในช่วงที่มีการระบาดของโรค 

   3. Conclusion of signal of sinus bradycardia 
with Veklury 

คณะกรรมการ PRAC ได้แนะน าให้ให้เพ่ิมภาวะหัวใจ             
เต้นช้าแบบ sinus bradycardia ซึ่งไม่ทราบความถี่ของการเกิด 
จากการใช้ยา Veklury® (remdesivir) ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
(product information) ยาดังกล่าวเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ที่
ใช้ ในวัย รุ่นถึงวัยผู้ ใหญ่  ที่มีอายุตั้ งแต่  12 ปีและมีน้ าหนัก               
อย่างน้อย 40 กิโลกรัม ที่มีภาวะปอดอักเสบ (pneumonia) และ
ต้องการออกซิเจนเพ่ิมเติม  

คณะกรรมการดังกล่าวได้ทบทวนรายงานการเกิดภาวะ             
หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ของผู้ที่ใช้ยา Veklury® ซึ่งมีจ านวน
น้อยมากๆ (rare) รวมทั้งข้อมูลการวิจัยทางคลินิก และบทความ
วิชาการ ทั้งนี้คณะกรรมการ PRAC สรุปว่าความสัมพันธ์ของ            
การใช้ยา Veklury® กับการเกิด sinus bradycardia มี                  
ความเป็นไปได้และแนะน าให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารก ากับยา
ดังกล่าว เพ่ือเตือนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้อาการ sinus 
bradycardia สมารถหายได้เองภายหลังที่หยุดยา Veklury®              
2 – 3 วัน 

          -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา remdesivir ในชื่อการค้า 
Covifor® โดยบริษัท  แคมเบอร์ ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด เลขทะเบียน 1C46/63 (NG) และชื่อการค้า 
Cipremi® โดย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จีไอเอส ฟาร์มา 
เลขทะเบียน 1C52/63 (NG)  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
14 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด sinus 
bradycardia จากการใช้ยา remdesivir 

- จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารก ากับยา 
remdesivir ไม่พบการระบุเหตุการณ์ sinus 
bradycardia 

 

   4. PRAC concludes review of signal of increased 
risk of major cardiovascular events and cancer with 
Xeljanz 

คณะกรรมการ PRAC แนะน าให้มีการปรับปรุงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ Xeljanz® (ซึ่ งเป็นยาที่ใช้ รักษา  rheumatoid 
arthritis,  psoriatic arthritis และ ulcerative colitis ระดับ
ปานกลางถึงรุนแรงในผู้ใหญ่)   เกี่ยวกับวิธีใช้ ภายหลังทบทวน
สัญญาณความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด major cardiovascular 
event และมะเร็ง ซึ่ งไม่รวมถึงโรคมะเร็งผิวหนังชนิด                   

          -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนยา tofacitinib  จ านวน 1 ทะเบียน ได้แก่ 
Xeljanz (TABLETS 5 MG)® โดยบริษัท  ไฟเซอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เลขทะเบียน 1C35/58 (N)  

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

 หน่วยงาน U.S.FDA และ Health 
Canada เคยแจ้งเตือนข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจ
และมะเร็งเพ่ิมขึ้นจากการใช้ยา Xeljanz® เมื่อวันที่ 4 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ไม่ใช่เมลาโนมา (non-melanoma skin cancer) จากการศึกษา 
A3921133 เกี่ยวกับยานี้ ที่ท าในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มี
ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1 อย่าง ซึ่ง
การศึกษาพบความเสี่ยงของ major cardiovascular event 
และมะเร็งเพ่ิมขึ้นในบางราย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยา TNF-
alpha inhibitors ทั้งนี้คณะกรรมการได้เตือนให้บุคลากรทางการ
แพทย์ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาดังกล่าวใน
ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างระมัดระวัง เมื่อตัดสินใจสั่งใช้ยาหรือใช้ยา
ดังกล่าวต่อเนื่อง ทั้งนี้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ปรับปรุงข้อมูลในส่วน
ของ  “New safety information for healthcare 
professionals” 
คณะกรรมการ PRAC แนะน าว่าถ้าไม่มีการรักษาแบบอื่นที่
เหมาะสม ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ยา Xeljanz® เฉพาะ
ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีประวัติหรือก าลังสูบบุหร่ี                 
ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น และผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดมะเร็ง  

กุมภาพันธ์ 2564 และ 6 เมษายน 2564 ตามล าดับ 

 จากการที่เจ้าหน้าที่เคยประสานงาน
กับ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทฯ แจ้ง
ว่า ได้มีการจัดส่งหนังสือเ พ่ือสื่อสารความเสี่ยง
เกี่ ยวกับ หัวใจและมะเ ร็ง เ พ่ิมขึ้น จากการใช้ยา 
Xeljanz® กับบุคลากรทางแพทย์ของไทยแล้ว และ
ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเพ่ิมข้อมูลดังกล่าวใน
เอกสารก ากับยา Xeljanz® 
จากการตรวจเอกสารก ากับยา Xeljanz® ของไทย 
พบว่าในส่วนของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
พบข้อความ non-melanoma skin cancer 
(NMSC), venous thromboembolism และ deep 
vein thromboembolism ในส่วนของค าเตือนและ
ข้อควรระวังในการใช้ยา พบรายงาน          การเกิด 
venous thromboembolism, deep vein 
thromboembolism, pulmonary thromboembolism, 
NMSC มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และมะเร็งอื่นๆ เช่น 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งผิวหนังที่มีการสร้าง
เม็ดสี (melanoma) มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน 
แต่ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการใช้ยาดังกล่าวตามข่าว  

12 Italy's AIFA approves using 
different vaccine for second 
dose after AstraZeneca jab 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่าองค์การก ากับด้านยาของ
ประเทศอิตาลี AIFA ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 
ถึงการอนุมัติให้ประชาชนชาวอิตาลีที่อายุต่ ากว่า 60 ปี ที่ได้รับ
วัคซีนต้านโควิด dose แรกเป็น Vaxzeria® ของบริษัท 
AstraZeneca สามารถที่จะรับวัคซีนต้านโควิดอื่นๆ ใน dose ที่ 
2 ได้ เช่น วัคซีนต้านโควิดของบริษัท Pfizer หรือ Moderna® 
ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลจากการพิจารณาข้อมูลจาก
ผลการวิจัยทางคลินิกหลายเร่ืองที่ตีพิมพ์ในหลายสัปดาห์ก่อน  

 
 

  
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ท ะ เบี ย นผลิ ต ภัณฑ์  Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  โดยบ ริษัท   AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC)  

- รายง าน เหตุ กา รณ์ ไม่ พึ งป ระสงค์ จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                     

 

 
https://www.reuters.com/world
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลอิตาลี ได้จ ากัดการใช้  วัคซีนต้าน            
โควิดของบริษัท AstraZeneca โดยให้ใช้เฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 
60 ปี ภายหลังจากที่วัยรุ่นรายหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการเกิด             
ลิ่มเลือด (blood clot) ประเภทที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก หลังจากที่
ได้รับวัคซีน 

15 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด blood 
clot จากการใช้ AstraZeneca COVID-19 vaccine 
จากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา AstraZeneca 
COVID-19 vaccine ® ของไทย             ไม่พบการ
ระบุเหตุการณ์ blood clot  

/europe/italys-aifa-approves-
using-different-vaccine-second-

dose-after-astrazeneca-jab-
2021-06-14/ 

 
 

13 Revisions of precautions; June 
15, 2021 

ยา หน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency (PMDA) ของประเทศญี่ปุ่น แจ้งข้อมูลการปรับปรุง             
ค าเตือนในเอกสารก ากับยา ดังนี้ 

1. ยา ixekizumab (genetical recombination) 
ในส่วนของ Adverse reactions : Clinical significant 

adverse reactions:  เพ่ิมการระบุอาการปอดบวมในผนังถุงลม 
(interstitial pneumonia)  

กรณีการเกิด interstitial pneumonia จากการใช้ยา
ดังกล่าว: ถ้าผู้ป่วยไอ หายใจล าบาก หรือมีไข้ ควรท าการตรวจ
อาการของผู้ป่วยโดยทันที เช่น การท า x -  ray, CT scan ที่ปอด 
และการตรวจ เลื อด  ทั้ งนี้ ถ้ าส งสั ยว่ ามีภาวะ  interstitial 
pneumonia ควรหยุดยา ixekizumab และให้การรักษาที่
เหมาะสม เช่น การให้ยา corticosteroids แก่ผู้ป่วย 

2. ยา pembrolizumab (genetical recombination) 
ในส่วนของ Important precaution: เพ่ิมข้อความอาจ

เกิดตับอักเสบชนิดร้ายแรง fulminant hepatitis) ตับวาย 
(hepatic failure) ได้ 
ในส่วนของ Adverse reactions : Clinical significant 
adverse reactions:  เพ่ิมการระบุอาการ fulminant 
hepatitis, hepatic failure 

          -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  

 พ บ ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
ixekizumab ในชื่อการค้า Talz®โดยบริษัท Eli Lilly 
Asia, Inc เลขทะเบียน 1C15065/63 (NBC) และ 
1C15084/63 (NBC)  

 พ บ ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
pembrolizumab ในชื่อการค้า Keytruda® โดย
บริษัท  MSD เลขทะเบียน 1C41/59 (NB)  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
16 มิถุนายน 2564)  

 ไม่พบรายงานการเกิด interstitial 
pneumonia จากการใช้ยา ixekizumab 

 ไม่พบรายงานการเกิด fulminant 
hepatitis และ hepatic failure แต่พบ hepatitis 2 
ฉบับ, immune-mediated hepatitis 1 ฉบับ และ 
hepatic enzyme increased 7 ฉบับ จากการใช้ยา 
pembrolizumab 

- จากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา  

 ไม่พบการระบุ interstitial pneumonia 
ในเอกสารก ากับยา ixekizumab ของไทย 

 

 

https://www.pmda.go.jp/englis
h/safety/info-

services/drugs/revision-of-
precautions/0009.html 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
พบการระบุ immune-mediated hepatitis และ 
hepatitis ในเอกสารก ากับยา pembrolizumab 

14 National Patient Safety Alert: 
Class 1 Medicines Recall 
Notification: Recall of Co-
codamol 30/500 Effervescent 
Tablets, Batch 1K10121, 
Zentiva Pharma UK Ltd, due 
to precautionary risk of 
causing overdose, 
NatPSA/2021/004/MHRA 

ยา/ยาเสพติด หน่วยงาน Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) ของสหราชอาณาจักร ได้แจ้งว่า
บริษัท Zentiva Pharma UK Limited เรียกคืนผลิตภัณฑ์                
Co-codamol 30/500 Effervescent tablet (codeine 
phosphate hemihydrate 30 mg และ paracetamol 500 mg), 
Batch: 1K10121, Expiratory date: December 2023,                
Pack size: 100, First distribution: March 2021 เนื่องจาก   
บางเม็ดยามีสารส าคัญมากเกินไปเล็กน้อย ซึ่งอาจท าให้ผู้ป่วยบาง
รายมีความเสี่ยงในการได้รับยาเกินขนาด (overdose) ได้ 

 
 

  

   จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ SAT ของส านักงานฯ 
ได้รับรายงานว่าไม่พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย  
 

 

 

https://www.gov.uk/drug-
device-alerts/national-patient-
safety-alert-class-1-medicines-
recall-notification-recall-of-co-

codamol-30-slash-500-
effervescent-tablets-batch-

1k10121-zentiva-pharma-uk-ltd-
due-to-precautionary-risk-of-

causing-overdose-natpsa-slash-
2021-slash-0 

15 Australia limits use of 
AstraZeneca COVID-19 
vaccine to people over 60 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่าเครือรัฐออสเตรเลีย        
จะแนะน าให้ใช้ AstraZeneca COVID-19 vaccine เฉพาะในผู้ที่
อายุ 60 ปีขึ้นไป หลังจากที่มีรายงานการเกิดลิ่มเลือด (blood 
clot) จ านวนมากภายหลังได้รับวัคซีน 

เครือรัฐออสเตรเลียได้มีการฉีดวัคซีน AstraZeneca 
COVID-19 vaccine ไปแล้ว 3.3 ล้านโดส โดยมี 60 คนที่เกิด 
blood clot ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วัคซีนดังกล่าว โดยในปัจจุบัน
มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 คน 

เมื่อเดือนเมษายน 2564 เครือรัฐออสเตรเลียได้จ ากัดการใช้ 
AstraZeneca COVID-19 vaccine ในผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป 

 
 

  
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ท ะ เบี ย นผลิ ต ภัณฑ์  Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  โดยบ ริษัท   AstraZeneca                  
เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) และ บริษัท สยามไบโอ
ไซเอนซ์ จ ากัด เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC)  

- รายง าน เหตุ กา รณ์ ไม่ พึ งป ระสงค์ จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                     
18 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด blood 
clot จากการใช้ AstraZeneca COVID-19 vaccine 

 
https://www.reuters.com/busin

ess/healthcare-
pharmaceuticals/australia-

panel-recommend-astrazeneca-
vaccines-only-above-60s-
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
เ นื่ อ ง จ า ก มี ห ลั ก ฐ า น ว่ า ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร เ กิ ด 
thrombocytopenia syndrome ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อย
มากๆ เพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 – 59 ปี ทั้งนี้หลายประเทศ
ในสหภาพยุ โรปได้หยุดการใช้ AstraZeneca COVID-19 
vaccine ในผู้ที่อายุ 50 – 65 ปี โดยจ ากัดให้ใช้วัคซีนดังกล่าว
เฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากการเกิด blood clot ซึ่งมีความถี่ของ
การเกิดขึ้นน้อยมากๆ มักเกิดในกลุ่มคนอายุน้อย 

เมื่อเดือนเมษายน 2564 เครือรัฐออสเตรเลียได้ขยาย             
ค าสั่งซื้อ Pfizer COVID-19 vaccine เป็น 40 ล้านโดส และ 
Moderna 25 ล้านโดส 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิดนี้ของ
เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นผลเนื่องมาจากรัฐหนึ่งที่มีประชากร
หนาแน่นของออสเตรเลียมี cluster หนึ่งของผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19   

จากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา AstraZeneca 
COVID-19 vaccine ® ของไทย             ไม่พบการ
ระบุเหตุการณ์ blood clot  

media-2021-06-17/  
 
 

16 EU drug regulator records 415 
cases of possible rare blood 
clotting 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานก ากับด้านยาของ
สหภาพยุโรป (European Medicine Agency) ได้รับรายงาน
จ านวน 415 คนที่เกิดภาวะลิ่มเลือด (blood clot) ร่วมกับภาวะ
เกล็ดเลือดต่ า (low platelet count) ซึ่งเรียกว่า thrombosis 
with thrombocytopenia syndrome (TTS) ในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป จากผู้ที่ได้รับ AstraZeneca COVID-19 vaccine และ 
Johnson & Johnson COVID-19 vaccine จ านวน 50 ล้านคน 
ทั้งนี้แบ่งเป็น 405 คนจากผู้ที่ได้รับ AstraZeneca COVID-19 
vaccine 45 ล้านคน และ 10 คน จากผู้ที่ได้รับ  Johnson & 
Johnson COVID-19 vaccine < 6 ล้านคน   

 
 

         -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ Covid-19 vaccine AstraZeneca®              
โดยบริษัท  AstraZeneca เลขทะเบียน 1C1/64 
(NBC) และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด                 
เลขทะเบียน 1A1/64 (NBC) และ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
Johnson & Johnson COVID-19 vaccine                    
ในประเทศไทย คือ COVID-19 Vaccine Janssen® 
โดยบริษัท Janssen-Cilag จ ากัด เลขทะเบียน               
1C 5/64 (NBC) ซึ่งยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล 
Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564) 
พบรายงานการเกิด thrombocytopenia จ านวน            
1 เหตุการณ์ stroke 2 เหตุการณ์ myocardial 
infarction 1 เหตุการณ์ แต่ไม่พบรายงานการเกิด 

 

 

https://www.reuters.com/busin
ess/healthcare-

pharmaceuticals/eu-drug-
regulator-records-415-cases-
possible-rare-blood-clotting-

2021-06-17/ 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
blood clot, low platelet count หรือ 
thrombosis จากการใช้ Covid-19 vaccine 
AstraZeneca® 
 - การตรวจสอบเอกสารก ากับยา Covid-19 vaccine 
AstraZeneca®  และ COVID-19 vaccine 
Janssen® ของไทยพบค าเตือนพิเศษและข้อควรระวัง
ในการใช้ยาดังกล่าวในผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ า  
(thrombocytopenia) และมีความผิดปกติ              
ในการแข็งตัวของเลือด (coagulation disorders)  
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเหตุการณ์ blood clot, 
low platelet count หรือ thrombosis with 
thrombocytopenia syndrome ในส่วนของอาการ
ไม่พึงประสงค์ 

17 Revisions of precautions; 
June 21, 2021 
 

ยา หน่วยงาน Pharmaceuticals and Medical Devices 
Agency (PMDA) ของประเทศญี่ปุ่น ได้แก้ไขค าเตือนเอกสารก ากับ
ยา nivolumab โดย 

ในส่วนของ Important precaution: Unresectable 
advanced or recurrent non-small cell lung cancer:            
เพ่ิมข้อความ febrile neutropenia อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาดังกล่าว
ร่วมกับ carboplatin, paclitaxel และ bevacizumab                
ทั้ งนี้ผู้ป่วยควรได้ รับการตรวจติดตามภาวะดังกล่าว เช่น         
การตรวจเลือด เมื่อมีความจ าเป็น 
ในส่วนของ Adverse reactions : Serious blood disorder:  
เพ่ิมข้อความ febrile neutropenia อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาดังกล่าว
ร่วมกับ carboplatin, paclitaxel และ bevacizumab 

 
 

  - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ nivolumab ในชื่อการค้า  
Opdivo® โดย บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ 
ฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด เลขทะเบียน 1C1/60 
(NBC) 

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                       
22 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด febrile 
neutropenia จากการใช้ยา nivolumab 
จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารยา nivolumab  ไม่พบ
ค าเตือนเกี่ยวกับการเกิด febrile neutropenia 

 

 
https://www.pmda.go.jp/englis

h/safety/info-
services/drugs/revision-of-

precautions/0009.html 

18 Philips Respironics: CPAP and 
Bi-Level PAP Devices 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) ของสหราชอาณาจักร แจ้งว่าบริษัท 
Philips Respironics ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้

 
 

  
 

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้จัดท าแบบ
รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้ เคร่ืองมือแพทย์  และรายงานว่ามีการน า เข้า
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ผลิตภัณฑ์ Philips continuous และ non-continuous 
ventilators รายละเอียดดังแสดงในตาราง สืบเนื่องมาจาก            
โฟม polyester-based polyurethane (PE-PUR) ที่ใช้เป็น             
แผ่นซับเสียง อาจมีการปลดปล่อยอนุภาคเล็กๆ ที่สามารถเข้าไป
ในทางเดินอากาศของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วเข้าทางปากหรือ
ทางเดินหายใจของผู้ใช้ได้  อนุภาคดังกล่าวอาจปลดปล่อยสารเคมี
บางชนิด ที่อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง (serious injury)    
ซึ่งมีอันตรายต่อชีวิต  สามารถท าให้สูญเสียสมรรถนะอย่างถาวร 
และ/หรือท าให้ผู้ใช้ต้องพบแพทย์เพ่ือรักษาภาวะดังกล่าว  

ความเสี่ยงของการได้รับสารเคมีที่ถูกปลอดปล่อยออกมา 
ประกอบด้วยอาการปวดศีรษะ/วิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา 
จมูก หลอดลม และผิวหนัง เกิดการแพ้ คลื่นไส้/อาเจียน 
ผลกระทบอันเนื่องจากพิษหรือสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามบริษัท
ยังไม่ได้ รับรายการงานการเสียชีวิตอันเนื่องจากความเสี่ยง
ดังกล่าว 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตก่อนวันที่ 26 เมษายน 2564 
ทุก serial number 

Continuous Ventilator, 
Minimum Ventilatory 
Support, Facility Use 

E30 (Emergency Use 
Authorization) 

Continuous Ventilator, 
Non-life Supporting 

DreamStation ASV 
DreamStation ST, AVAPS 
SystemOne ASV4 
C-Series ASV 
C-Series S/T and AVAPS 
OmniLab Advanced+ 

Noncontinuous 
Ventilator 

SystemOne (Q-Series) 
DreamStation 

ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ตามข่าว และได้มีการแจ้งแก่ผู้ที่
ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว  

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/eVVOlwceJ
WDgWcfG/d       
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
DreamStation Go 
Dorma 400 
Dorma 500 
REMstar SE Auto 

 

19 Siemens Healthineers: 
Atellica UAS 800 Analyzer 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน MHRA แจ้งว่าบริษัท Seimens Healthineers ได้แจ้ง
ข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Atellica® UAS 
800 Urine Sediment Analyzer และ Atellica® 1500 
Automated Urinalysis System,  Siemens Material Number 
(SMN):  11065004, Software Version: จนถึง v4.0.310 ว่า    
เคร่ืองดังกล่าวมีการแสดงผลลบปลอม (false negative result)   

 
 

  บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด ได้จัดท าแบบรายงาน
การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เคร่ืองมือแพทย์ และรายงานว่ามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ 
Atellica UAS 800 Analyzer จ านวน 2 เคร่ือง ซึ่ง
เป็นเคร่ืองที่ใช้สาธิต ไม่ได้มีการจ าหน่าย  

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/GG2D7qRur
Fonrjvz/d 

20 Pfizer COVID-19 vaccine 
increases risk of rare blood 
disease: Israeli study 

ยา ส านักข่าว Xinhuanet รายงานว่านักวิจัยชาวอิสราเอล 

จากศูนย์การแพทย์ Shamir พบว่า Pfizer COVID-19 vaccine 
เพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดโรคเลือดที่เกิดขึ้นน้อยมากที่เรียกว่า  
thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) ซึ่งเป็น           
โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง (autoimmune disease) ที่ท าให้
เกิดลิ่มเลือด (blood clot) ในหลายอวัยวะ ส าหรับอาการของ
โรคดังกล่าว ประกอบด้วย กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการล้า อาการ
ทางระบบประสาท (neurological disorders) มีภาวะเลือดออก 
(hemorrhage) และเจ็บหน้าอก (chest pain) 

ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับ
การรักษาตั้ งแต่มีอาการแรกเ ร่ิม จะช่วยใ ห้มี โอกาสของ            
การฟ้ืนตัวจาก TTP จาก 10% ในอดีต เป็น 80% 

ความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรค TTP และ 
Pfizer COVID-19 vaccine เพ่ิมมากขึ้น เมื่ออุบัติการณ์ของ          
การเกิดโรค TTP ในอิสราเอลเพ่ิมขึ้น จากเดิม 2 – 3 ราย/ปี เป็น 

  
 

 
 

       -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ ไม่พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Covid-19 vaccine ของบริษัท 
Pfizer ในประเทศไทย 

 

 
http://www.xinhuanet.com/eng

lish/2021-
06/22/c_1310020240.htm       
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
4 ราย/เดือน  

ทั้งนี้นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์แห่งนี้พบความสัมพันธ์
ทางด้านเวลาระหว่างการใช้วัคซีนและระยะเวลาของการเกิด
อาการของโรค TTP 

จากข้อมูลนี้ ศูนย์การแพทย์ Shamir ได้ให้ผู้ป่วยที่ฟ้ืนตัว
จากโรค TTP รับวัคซีน เมื่อได้รับอนุญาตทางการแพทย์เป็นพิเศษ
เท่ านั้ น  และมี กา รตรวจติ ดตามทางคลิ นิ กและผลทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดหลังจากได้รับวัคซีน 
ทั้งนี้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้แนะน าว่าผู้ที่มีสุขภาพดีที่ได้รับวัคซีน 
หากเร่ิมมีอาการของโรค TTP ให้พบแพทย์ทันที 

21 Beckman Coulter Access AMH 
Calibrators 

เครื่องมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Department of Health ของฮ่องกง แจ้งว่าบริษัท 
Beckman Coulter ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ Access AMH Calibrators [Reference: B13128; 
Lot number: 189303, 189304 of Expiry date: 2022-07-31 
และ Lot number: 189305, 189306 of Expiry date: 2022-
08-22] ว่าความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในวันที่            32 – 90 
ภายหลังจากที่มีการเปิด vial (open vial stability)               
และผสมสารละลายแล้ ว ไม่ ได้ มาตรฐาน  อย่ า ง ไรก็ตาม                
ความคงดังกล่าวของวันที่ 0 – 31 ยังคงได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้บริษัทได้แนะน าให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ใน  lot ที่ได้ รับ
ผลกระทบภายหลังที่ผสมสารละลายแล้วมากกว่า 31 วัน 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ  พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จ ากัด 
ทั้งนี้บริษัทฯ แจ้งว่ามีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ตามข่าว
จ านวน 1 lot และได้ด าเนินการติดต่อลูกค้า      
เ รี ยบ ร้ อยแล้ ว  นอกจ ากนี้ บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ จั ดท า                
แบบรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัย
ในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ทั้งในและนอกประเทศเพ่ือ
รายงานต่อส านักงานฯ เป็นทางการต่อไป 
 

 

 
https://www.mdd.gov.hk/en/saf

ety-alerts-
communications/important-

safety-alerts/index-id-2122.html       
 

22 CDC safety group says there’s 
a likely link between rare 
heart inflammation in young 
people after Covid shot 

ยา ส านักข่าว CNBC รายงานว่าจากข้อมูลของ U.S. Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) พบรายงาน              
การเกิด myocarditis (กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ) หรือ pericarditis 
(เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) มากกว่า 1,200 ราย ส่วนใหญ่อาการดังกล่าว
เกิดในคนที่อายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ที่ได้รับวัคซีนโควิดของ Pfizer 
หรือ Moderna ซึ่งเป็นวัคซีนชนิด mRNA ทั้งนี้เป็นการเกิด 
myocarditis หรือ pericarditis 267 รายหลังจากได้รับวัคซีน             

 
 

 
 

        -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Comirnaty® โดยบริษัท Pfizer 
และ Covid-19 vaccine Moderna® โดยบริษัท  
Zeullig Pharma Co.Ltd ซึ่งวัคซีนทั้งสอง               
ยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 
จากการสุ่มตรวจตรวจเอกสารก ากับยา Comirnaty® 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
โควิดชนิด mRNA ดังกล่าว จ านวน 1 โดส และ 827 ราย หลังจาก
ได้รับวัคซีน 2 โดส และอีก 132 รายที่ไม่ทราบว่าหลังจากได้รับ
โดสที่เท่าไร  

CDC รายงานว่า มีผู้ที่ ได้ รับวัคซีนโควิดชนิด mRNA             
ไปแล้วประมาณ 300 ล้านโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) 

อัตราการเกิด myocarditis หรือ pericarditis  ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นได้น้อยมากๆ ของวัคซีนทั้ ง 2 ชนิด มีค่า              
12.6 ราย/1 ล้านโดส ส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับ
วัคซีน Moderna ด้วยอัตรา 19.8 ราย/ล้านโดส ในขณะที่วัคซีน 
โควิดของ Pfizer มีค่า 8 ราย/ล้านโดส  

CDC ได้รับรายงานการเกิด myocarditis หรือ pericarditis 
หลังจากได้รับวัคซีนชนิด mRNA ดังกล่าว ในผู้ที่อายุต่ ากว่า 30 ปี  
จ านวน 484 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) โดย 

- 323 ราย คณะท างานได้รับการทบทวนข้อมูลแล้ว และ
อาการเข้ากันได้กับนิยามการเกิด myocarditis หรือ pericarditis 
ที่ก าหนดโดย CDC ทั้งนี้แบ่งเป็น 

 309 ราย ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (295 
รายออกจากโรงพยาบาลแล้ว (218 ราย (79%) ฟ้ืนตัวจากอาการ
แล้ว ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564) 9 ราย ยังพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล (โดย 2 ราย พักรักษาในห้อง ICU) และ 5 ราย                  
ไม่มีรายละเอียด) 

 14 รายไม่ได้พักรักษาในโรงพยาบาล 
- 148 รายงาน คณะท างานก าลังทบทวนข้อมูล  
CDC สงสัยว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด 

myocarditis หรือ pericarditis ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้น้อย     
กับการใช้วัคซีนในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการ
หลังจากได้รับวัคซีนโควิดในโดสที่ 2 นอกจากนี้ยังพบว่าเกิดอาการ
ดังกล่าวในเพศชายที่มีอายุน้อย มากกว่าเพศหญิง 

และ Covid-19 vaccine Moderna® ของไทย ไม่พบ
การระบุ เหตุการณ์ myocarditis หรือ pericarditis  

https://www.cnbc.com/2021/06
/23/cdc-reports-more-than-
1200-cases-of-rare-heart-
inflammation-after-covid-

vaccine-shots.html 
 

 
https://www.cdc.gov/vaccines/
acip/meetings/downloads/slide

s-2021-06/03-COVID-
Shimabukuro-508.pdf 

 

 

https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html
https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html
https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html
https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html
https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html


20 
 

ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
อาการทางคลินิกของ myocarditis หลังจากได้รับวัคซีน 

ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนใน
โดสที่ 2 โดยมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ CDC ก าลัง
รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยเสี่ยง วิธีการจัดการภาวะดังกล่าว 
และศึกษาว่าจะมีผลระยะยาวหรือไม่ 

CDC กล่าวว่าประโยชน์จากการได้รับวัคซีนโควิดยังคงมี
มากกว่าความเสี่ยง 
CDC ร่วมกับ U.S. Food and Drug Administration             
(ซึ่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนของ Pfizer ในผู้ที่อายุ 12 – 15 ปี เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2564) เพ่ือสอบสวนอาการเจ็บหน้าอก และหายใจถี่   
ซึ่ง โดยอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการได้รับ
วัคซีน แต่ส่วนใหญ่พบว่ามีอาการภายใน 4 วัน   

23 Pfizer halts distribution of 
anti-smoking drug after 
finding carcinogen  

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่า บริษัท Pfizer Inc. ก าลัง
หยุดการกระจายและก าลังด าเนินการเรียกคืนยา Chantix® 
(varenicline) ซึ่ ง เป็นยาที่ช่วยในการเลิกบุหร่ี ในหลาย lot 
หลังจากที่พบการเพ่ิมขึ้นของสาร nitrosamines ซึ่งเป็น                
สารก่อมะเร็ง ในเม็ดยา 
 

 
 

  - จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ varenicline ในชื่อการค้า  
Champix® โดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ SAT ของส านักงานฯ ซึ่ง
ได้รับการแจ้งจากบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เบื้องต้น ว่ามีการน าเข้ายาใน lot ที่มีปัญหาตามข่าว 
จ านวน 1 lot ซึ่งยาหมดอายุไปแล้ว 

 
https://www.reuters.com/busin

ess/healthcare-
pharmaceuticals/pfizer-halts-
distribution-anti-smoking-drug-
after-finding-carcinogen-2021-

06-24/ 

24 Coronavirus (COVID-19) 
Update: June 25, 2021 

ยา หน่วยงาน USFDA ได้แจ้งถึงการแก้ไข fact sheet ส าหรับผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์ ของวัคซีนโควิด Moderna และ 
Pfizer-BioNTech เกี่ยวกับการความเสี่ยง myocarditis 
(กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ) หรือ pericarditis (เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) ที่

 
 

 
 

        -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Comirnaty® โดยบริษัท Pfizer 
และ Covid-19 vaccine Moderna® โดยบริษัท  
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
เพ่ิมขึ้น  โดยการปรับปรุงคร้ังนี้เป็นผลมาจากการประชุมทบทวน
ข้ อมู ล และกา รอภิป ร า ยผล เ กี่ ย ว กั บก า รฉี ด วั ค ซี น โ ด ย
คณะกรรมการที่ปรึกษาของ U.S. Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC’s Advisory committee)  ค าเตือนใน 
fact sheet ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลว่ารายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของความเสี่ยง myocarditis และ 
pericarditis ที่เพ่ิมขึ้น เกิดขึ้นภายหลังจากใช้วัคซีนในโดสที่สอง 
โดยอาการดังกล่าวเกิดภายหลังจากที่ได้รับวัคซีน 2 - 3 วัน                
ในส่วนของ fact sheet ส าหรับผู้ที่รับวัคซีนและผู้ที่ดูแล                 
ได้ให้ข้อมูลว่า หากได้ รับวัคซีนแล้วเกิดอาการเจ็บหน้าอก                    
หายใจถ่ี รู้สึกหัวใจเต้นเร็วหรือแรง ให้รีบพบแพทย์โดยทันที  

Zeullig Pharma Co.Ltd ซึ่งวัคซีนทั้งสอง               
ยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

- จากการสุ่มตรวจตรวจเอกสารก ากับยา 
Comirnaty® และ Covid-19 vaccine Moderna® 
ของไทย ไม่พบการระบุ เหตุการณ์ myocarditis หรือ 
pericarditis  
  

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

announcements/coronavirus-
covid-19-update-june-25-2021 

 

25 Vaccine-linked heart 
condition tends to resolve 
quickly; Delta variant fuses 
cells to infect more 
efficiently 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่าการเกิด myocarditis 
(กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ) ภายหลังจากการได้รีบวัคซีนโควิด              
ส่วนใหญ่มักเกิดในชายหนุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิดชนิด mRNA ใน
โดสที่ 2 การศึกษาขนาดเล็กที่ตีพิมพ์ใน Circulation Journal 
ร า ย ง า น ว่ า อ า ก า ร ข อ ง  myocarditis เ ช่ น  เ จ็ บ ห น้ า อ ก                 
หัวใจเต้นเร็วหรือไม่ปกติ ภายหลังได้รับวัคซีน อาการเหล่านี้
มักจะหายได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นานนัก ทั้งนี้การศึกษาดังกล่าว
แพทย์ได้ติดตามผู้ป่วยชายอายุ 19 – 39 ปี ที่ รักษาตัวใน
โรงพยาบาลด้วยอาการคล้ายกับ myocarditis หลังจากที่รับ
วัคซีนชนิด mRNA (Pfizer-BioNTech และ Moderna) หรือ  
Johnson & Johnson  จ านวน 7 คน โดยทุกคนหาย และ              
ออกจากโรงพยาบาลหลังจากได้ รับการรักษา 2 – 4 วัน                                
ผู้วิจัยร่วม Dr. Christopher deFilippi แห่ง Inova Heart and 
Vascular Institute ในรัฐ Viginir กล่าวว่าในระบบสาธารณสุข 
(health system) ของหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งมีข้อมูลประมาณ             
2 ล้านคน พบว่าการเกิด myocarditis ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีน
โควิด – 19 พบได้น้อยมาก  

 
 

      -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้ องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Comirnaty® โดยบริษัท Pfizer 
และ Covid-19 vaccine Moderna® โดยบริษัท  
Zeullig Pharma Co.Ltd ซึ่งวัคซีนทั้งสองยังไม่ถูกใช้
ในประเทศไทย รวมทั้งพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
Johnson & Johnson COVID-19 vaccine ใน
ประเทศไทย คือ Covid-19 vaccine Janssen® โดย
บริษัท Janssen Co.Ltd  
 

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่                        
28  มิ ถุน ายน  2564 )  ไม่ พบรายงานการ เกิ ด 
myocarditis จากการใช้ยา Covid-19 vaccine 
AstraZeneca® แต่พบเหตุการณ์ palpitations 4 
เหตุการณ์ arrhythmia   1 เหตุการณ์ ventricular 
tachycardia 1 เหตุการณ์ chest pain 3  เหตุการณ์ 

 

 
https://www.reuters.com/busin

ess/healthcare-
pharmaceuticals/vaccine-

linked-heart-condition-tends-
resolve-quickly-delta-variant-

fuses-cells-2021-06-25/ 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
CDC ได้รายงานว่าภาวะที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี้เกิดด้วยอัตรา 12.6 
คน/1 ล้าน ที่ได้ รับวัคซีนโควิด Pfizer-BioNTech หรือ 
Moderna ซึ่งสูงกว่าอัตราที่เกิดในประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม
คณะของ deFilippi กล่าวว่ าการได้ รับวัคซีนโควิดยังคงมี
ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงอย่างมาก 

และ chest discomfort 4 เหตุการณ์ 
- จ า ก ก า ร สุ่ ม ต ร ว จ ต ร ว จ เ อ ก ส า ร ก า กั บ ย า 
Comirnaty®, Covid-19 vaccine Moderna® และ 
Covid-19 vaccine Janssen® ของไทย                
ไม่พบการระบุเหตุการณ์ myocarditis  

26 Denmark continues exclusion 
of J&J, AstraZeneca COVID-19 
vaccines 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงานทางด้านสุขภาพ
ประเทศเดนมาร์กจะยังคงไม่ใช้วัคซีน AstraZeneca และ 
Johnson & Johnson ในการให้วัคซีนของประเทศ ภายหลัง       
จากการทบทวนข้อมูลทางด้านความปลอดภัยใหม่  

ประเทศเดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่ระงับชั่วคราวและ              
ต่อมาระง้บการใช้วัคซีนทั้ง 2 ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ตามล าดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่อาจเป็นไปได้ของ                 
การเกิดลิ่มเลือด (blood clot) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดได้น้อยมากๆ 
และแต่ร้ายแรง กับการใช้วัคซีน 

หน่วยงานทางด้านสุขภาพของประเทศเดนมาร์กกล่าวว่า
ประโยชน์ของวัคซีนดังกล่าวไม่มากกว่าความเสี่ยง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนและสามารถควบคุมโรค
ระบาดได้แล้ว 

หน่วยงานก ากับด้านยาของยุโรป ได้พบความสัมพันธ์ที่              
น่าจะเป็นไปได้ของการใช้วัคซีนดังกล่าวกับการเกิด blood clot 
ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมมากๆ แต่กล่าวว่าประโยชน์ของวัคซีนยังคงมี
มากกว่าความเสี่ยง 

ในปลายเดือนพฤษภาคม รัฐบาลประเทศเดนมาร์กได้ขอให้
หน่วยงานทางด้านสุขภาพของประเทศ ทบทวนอีกคร้ังในประเด็น
ของการน าเอาวัคซีนทั้งสองนี้ออกจากโครงการฉีดวัคซีนของ
ประเทศ เนื่องจากมีรายงานใหม่เกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน
ดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังจากหน่วยงานทางด้านสุขภาพประเทศ
เดนมาร์กได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาและ

 
 

  -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ Covid-19 vaccine AstraZeneca® โดย
บริษัท  AstraZeneca และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ ากัด และ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Johnson & Johnson 
COVID-19 vaccine ในประเทศไทย คือ COVID-19 
Vaccine Janssen® โดยบริษัท Janssen-Cilag จ ากัด 
ซึ่งยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย 

- รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูล 
Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) 
พบรายงานการเกิด thrombocytopenia จ านวน            
1 เหตุการณ์ stroke 2 เหตุการณ์ myocardial 
infarction 1 เหตุการณ์ acute myocardial 
infarction 1 เหตุการณ์ แต่ไม่พบรายงานการเกิด 
blood clot หรือ thrombosis จากการใช้      
Covid-19 vaccine AstraZeneca® 
 - การตรวจสอบเอกสารก ากับยา Covid-19 vaccine 
AstraZeneca® และ COVID-19 vaccine Janssen® 
ของไทยพบค าเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา
ดั ง ก ล่ า ว ใ น ผู้ ที่ มี ภ า ว ะ เ ก ล็ ด เ ลื อ ด ต่ า  
(thrombocytopenia) และมีความผิดปกติ              
ในการแข็งตัวของเลือด (coagulation disorders)  
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุเหตุการณ์ blood clot 

 

 
https://www.reuters.com/busin

ess/healthcare-
pharmaceuticals/denmark-

continues-exclude-jj-covid-19-
vaccine-national-roll-out-tv-2-

2021-06-25/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



23 
 

ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
สหภาพยุโรป หน่วยงานดังกล่าวรายงานว่ามีความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้วัคซีน AstraZeneca และ Johnson & Johnson 
กับการเกิด vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia (VITT) แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าความเสี่ยง
ของ 2 วัคซีนนี้แตกต่างกันหรือไม่ 

อย่างไรก็ตามวัคซีน AstraZeneca และ Johnson & 
Johnson จะยังคงมีให้ใช้อยู่ตามความสมัครใจ ในกรณีที่ประชาชน
ชาวเดนมาร์กได้ปรึกษาแพทย์แล้ว ทั้งนี้มีประชาชนชาวเดนมาร์ก
ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson แล้ว 2.4% และ 0.1% ที่ได้รับ
วัคซีน AstraZeneca จ านวน 2 โดส 
เกินกว่ าคร่ึ งหนึ่ งของประชาชนชาวเดนมาร์กได้ รับวั คซี น             
โดสแรกแล้ว และส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech 

หรือ vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia (VITT) ในส่วนของอาการ                
ไม่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 

 

27 The Latest: Australia lifts age 
restrictions on AstraZeneca 

ยา ส านักข่าว ABC News รายงานว่าเครือรัฐออสเตรเลียได้
ยกเลิกการจ ากัดอายุของผู้ ใหญ่ที่ต้ องการใช้วัคซีนโควิด 
AstraZeneca เนื่องมาจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา                    
สายพันธ์เดลต้า  

หน่วยงานทางด้านสุขภาพของเครือรัฐออสเตรเลียได้เคย
แนะน าไม่ให้ใช้วัคซีนโควิด AstraZeneca ในผู้ที่อายุต่ ากว่า 50 ปี
ลงมา และเปลี่ยนเป็น 60 ปีลงมา เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิด
ลิ่มเลือด (blood clot) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมาก               
เพ่ิมสูงขึ้นในคนที่อายนุ้อย 
เนื่ องด้ วยปริมาณของวั คซีนโควิ ด AstraZeneca ในเครือรัฐ
ออสเตรเลียมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่ประชาชนชาวออสเตรเลีย
เพียง 5% ที่ได้ รับวัคซีนโควิดครบแล้ว และตัวเลือกอื่นของ                  
วัคซีนโควิดที่มีอยู่ในออสเตรเลีย คือ ของบริษัท Pfizer ซึ่งไม่สามารถ
ผลิตได้ตามความต้องการ จึงน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้  

 
 

  -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ  

 พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Covid-19 
vaccine AstraZeneca® โดยบริษัท  AstraZeneca 
และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  

 พ บ ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 
Comirnaty® โดยบริษัท Pfizer ซึ่งวัคซีนยังไม่ถูกใช้             
ในประเทศไทย  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่            
29 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด blood 
clot จากการใช้ Covid-19 vaccine AstraZeneca® 
จากการสุ่มตรวจตรวจเอกสารก ากับยา Comirnaty® 
และ Covid-19 vaccine AstraZeneca® ของไทย 
ยังไม่มีการระบุเหตุการณ์ blood clot ในส่วนของ
อาการไม่พึงประสงค์ 

 

 
https://abcnews.go.com/Health

/wireStory/latest-spain-
portugal-restrict-uk-travelers-

78531276 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
28 Ethicon Endo-Surgery: 

Powered Plus Articulating 
Endoscopic Linear Cutter 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) ของสหราชอาณาจักร แจ้งถึง               
การเรียกคืน  ECHELON FLEX™ Powered Plus Stapler, 
Product Code PSEE60A, Lot U94V47 ตามความสมัครใจ 
เนื่องจาก Echelon Flex Powered Plus ขนาด 45 mm ถูกบรรจุ
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ ขนาด 60 mm 
 

 
 

  
 

จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว โดยบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ า กั ด  ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ท า แ บ บ ร า ย ง า น                      
การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เคร่ืองมือแพทย์  และรายงานว่ าไม่มีการน า เข้ า
ผลิตภัณฑ์ใน lot ดังกล่าว 

 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/OT0Z6itG2
6JJNNcY/d 

29 Ireland allows AstraZeneca 
vaccine for all adults, cuts 
dose gap 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานว่าประเทศไอร์แลนด์ได้
ก าหนดให้ใช้วัคซีนโควิด AstraZeneca เฉพาะในผู้ที่อายุต่ ากว่า    
50 ปี และลดระยะเวลาการให้วัคซีนระหว่างโดสจาก 8 สัปดาห์
เป็น 4 สัปดาห์ 

นอกจากนี้ยังก าหนดให้ใช้วัคซีนโควิด Johnson & 
Johnson ในผู้ที่อายุต่ ากว่า 50 ปี ด้วยเช่นกัน 

ประเทศไอร์แลนด์ได้จ ากัดการใช้วัคซีนทั้งสองนี้ ในเดือน
เมษายน เนื่องมาจากข้อกังวลเกี่ยวกับอุบัติการณ์การเกิดลิ่มเลือด
(blood clot) ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 50 ปีนี้ หลังได้รับวัคซีน 

เมื่อเ ร็วๆ นี้  รัฐบาลไอร์แลนด์มีความกังวลเกี่ ยวกับ              
การระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์เดลต้า จึงท าให้ผลการประเมิน
ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป 
ส าหรับผู้ที่อายุต่ ากว่า 50 ปี จะได้รับการเสนอให้ใช้วัคซีนโควิด
ทางเลือกระหว่าง Pfizer หรือ Moderna ซึ่งไม่สัมพันธ์กับการ
เกิด blood clot 

 
 

 
 

 -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ Covid-19 vaccine AstraZeneca® โดย
บริษัท  AstraZeneca และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 
จ ากัด และ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Johnson & Johnson 
COVID-19 vaccine ในประเทศไทย คือ COVID-19 
Vaccine Janssen® โดยบริษัท Janssen-Cilag จ ากัด 
ซึ่งยังไม่ถูกใช้ในประเทศไทย  

- รายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์จาก
ฐานข้อมูล  Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่            
30 มิถุนายน 2564) ไม่พบรายงานการเกิด blood 
clot จากการใช้ Covid-19 vaccine AstraZeneca® 
 - การตรวจสอบเอกสารก ากับยา Covid-19 vaccine 
AstraZeneca® และ COVID-19 vaccine Janssen® 
ของไทยยังไม่มีการระบุเหตุการณ์ blood clot  ใน
ส่วนของอาการไม่พึงประสงค์ 

 

 
https://www.reuters.com/world

/europe/ireland-allows-
astrazeneca-vaccine-all-adults-

cuts-dose-gap-2021-06-29/ 

30 Heart inflammation after 
COVID-19 shots higher than 
expected in study of U.S. 

ยา ส านักข่าว Reuters รายงานผลการศึกษาแบบ case series 
ที่ตีพิมพ์ใน JAMA Cardiology Journal พบว่าอัตราการเกิด 
myocarditis (กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ) ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด

 
 

      -   จากการสืบค้นข้อมูลเบื้ องต้นจากระบบ
ตรวจสอบทะเบียนของส านักงานฯ พบการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ Comirnaty® โดยบริษัท Pfizer 
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
military ชนิด mRNA (Pfizer-BioNTech หรือ Moderna) มีค่ามากกว่า

ค่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เป็นอัตราที่น้อยมากๆ 
การศึกษาดังกล่าว ศึกษาในเจ้าหน้าที่ในกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่
ได้รับวัตซีนโควิดชนิด mRNA ในระหว่างวันที่                    1 
มกราคม – 30 เมษายน 2564 จ านวนกว่า 2.8 ล้านโดส พบว่า
ชาย 23 คน (22 คนยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพ และ 1 คน 
เกษียณแล้ว )  ก่อนหน้าที่ จะได้ รับวัคซีนโควิดมีสุขภาพดี                
มีค่ามัธยฐานของอายุ เท่ากับ 25 ปี (พิสัย 20 – 51 ปี) มีอาการ
เจ็บหน้าอก ภายใน 4 วันหลังได้รับวัคซีนโควิดชนิด mRNA และ
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น myocarditis (มีผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 
Pfizer – BioNTech จ านวน 7 คนและ Moderna 16 คน)                 
ทั้งนี้มี 20 คนที่เกิดอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิดในโดสที่ 2 
ส่วนอีก 3 คนเกิดอาการหลังจากได้รับโดสที่  1 และมีประวัติ               
ติดเชื้อโควิดมากกว่า 2 เดือนก่อนได้รับวัคซีน ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย
ได้รับการรักษา และหายจากอาการ myocarditis แล้วหรือ
อาการก าลังดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจ านวนของผู้ที่ เกิด 
myocarditis จะน้อยแต่อัตราการเกิด myocarditis ภายหลัง
การได้รับวัคซีนโควิด mRNA มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในเจ้าหน้าที่
จากกองทัพเพศชายที่ได้รับวัคซีนในโดสที่ 2  

และ Covid-19 vaccine Moderna® โดยบริษัท  
Zeullig Pharma Co.Ltd ซึ่งวัคซีนทั้งสองยังไม่ถูกใช้
ในประเทศไทย  
- จ า ก ก า ร สุ่ ม ต ร ว จ ต ร ว จ เ อ ก ส า ร ก า กั บ ย า 
Comirnaty® และ Covid-19 vaccine Moderna® 
ของไทย ไม่พบการระบุเหตุการณ์ myocarditis  

 
https://www.reuters.com/world
/us/heart-inflammation-after-
covid-19-shots-higher-than-
expected-study-us-military-

2021-06-29/ 

 

 

https://jamanetwork.com/journ
als/jamacardiology/fullarticle/2

781601 

31 Philips Respironics 
Trilogy 100, Trilogy 200, 
Garbin Plus, Aeris, LifeVent, 
BiPAP V30, and BiPAP 
A30/A40 Series Device 
Models 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

หน่วยงาน Medicines and Healthcare products 
Regulatory Agency (MHRA) ของสหราชอาณาจักร แจ้งว่าบริษัท 
Philips Respironics ได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ Philips continuous และ non-continuous 
ventilators รายละเอียดดังแสดงในตาราง สืบเนื่องมาจาก            
โฟม polyester-based polyurethane (PE-PUR) ที่ใช้เป็น               
แผ่นซับเสียง อาจมีการปลดปล่อยอนุภาคเล็กๆ ที่สามารถเข้าไป
ในทางเดินอากาศของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แล้วเข้าทางปากหรือ

 
 

  
 

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด ได้จัดท าแบบ
รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการ
ใช้ เคร่ืองมือแพทย์  และรายงานว่ามีการน า เข้ า
ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ตามข่าว นอกจากนี้บริษัท ฟิลิปส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าได้ท า
จดหมายแจ้งแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว 
และแนะน าให้ติดต่อตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือซ่อมหรือ
เปลี่ยนโฟมส าหรับเคร่ืองมือแพทย์นี้แล้ว 

 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/W2jlU1cWA

https://www.reuters.com/world/us/heart-inflammation-after-covid-19-shots-higher-than-expected-study-us-military-2021-06-29/
https://www.reuters.com/world/us/heart-inflammation-after-covid-19-shots-higher-than-expected-study-us-military-2021-06-29/
https://www.reuters.com/world/us/heart-inflammation-after-covid-19-shots-higher-than-expected-study-us-military-2021-06-29/
https://www.reuters.com/world/us/heart-inflammation-after-covid-19-shots-higher-than-expected-study-us-military-2021-06-29/
https://www.reuters.com/world/us/heart-inflammation-after-covid-19-shots-higher-than-expected-study-us-military-2021-06-29/
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ที่ หัวข้อข่าว ผลิตภัณฑ ์ สาระส าคัญของข่าว 
ข้อมูลทะเบียนในไทย ข้อมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี 
ระหว่าง

ตรวจสอบ 
ทางเดินหายใจของผู้ใช้ได้  อนุภาคดังกล่าวอาจปลดปล่อยสารเคมี
บางชนิด ที่อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง (serious injury)    
ซึ่งมีอันตรายต่อชีวิต  สามารถท าให้สูญเสียสมรรถนะอย่างถาวร 
และ/หรือท าให้ผู้ใช้ต้องพบแพทย์เพ่ือรักษาภาวะดังกล่าว  

ความเสี่ยงของการได้รับสารเคมีที่ถูกปลอดปล่อยออกมา 
ประกอบด้วยอาการปวดศีรษะ/วิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา 
จมูก หลอดลม และผิวหนัง เกิดการแพ้ คลื่นไส้/อาเจียน 
ผลกระทบอันเนื่องจากพิษหรือสารก่อมะเร็ง อย่างไรก็ตามบริษัท
ยังไม่ได้ รับรายการงานการเสียชีวิตอันเนื่องจากความเสี่ยง
ดังกล่าว 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตก่อนวันที่ 26 เมษายน 2564 
ทุก serial number 

Continuous Ventilator Trilogy 100 
Trilogy 200 
Garbin Plus, Aeris, 
LifeVent 

Continuous Ventilator, 
Minimum Ventilatory 
Support, Facility Use 

A-Series BiPAP Hybrid 
A30 (not marketed in 
US) 
A-Series BiPAP V30 Auto 

Continuous Ventilator, 
Non-life Supporting 

A-Series BiPAP A40 
A-Series BiPAP A30  

e2sB2S9/d  
 
 

   
 
 


