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สรุปประเด็นข+าวท่ีน+าสนใจประจำเดือน กรกฎาคม 2564  

 

ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

1 Health Canada updates 

Pfizer-BioNTech and 

Moderna COVID-19 vaccine 

labels to include 

information on myocarditis 

and pericarditis 

ยา Health Canada แจHงการปรับปรุงขHอมูลยา (product 

monographs (labels)) วัคซีนโควิด-19 ของบริษัท 

Pfizer-BioNTech แ ล ะ  Moderna โ ด ย ใ หH เ พิ่ ม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการเกิดกลHามเนื้อหัวใจ

อั ก เสบ  (myocarditis) และ เยื่ อหุH มหั ว ใจอั ก เสบ 

(pericarditis) ภายหลังจากที่ไดHรับวัคซีน 

ในประเทศแคนาดาและประเทศตoางๆ พบรายงานการ

เกิด myocarditis/pericarditis ภายหลังจากที่ ไดHรับ

วัคซีนเพียงเล็กนHอย ซึ่งขณะนี้ Health Canada และ

หนoวยงานกำกับดูแลยาของประเทศอื่นๆ อยูoระหวoางการ

ตรวจสอบความสัมพันธwที่เกิดขึ้น โดยเบื้องตHนพบวoา

อาการดังกลoาวสoวนใหญoจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดHรับ

วัคซีนเข็มที่ 2 ในผูHใหญoเพศชายและวัยรุoน ขHอมูลการ

ติดตามผลระยะสั้นแสดงใหH เห็นวoาอาการดังกลoาว

สามารถรักษาไดH อยoางไรก็ตามขณะนี้ยังไมoมีขHอมูล

เกี่ยวกับผลลัพธwระยะยาว 

Health Canada ไดHประเมินประโยชนwและความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นพบวoาวัคซีนโควิด-19 ยังคงปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพในการป}องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 มากกวoา

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการ

แสดงใหHเห็นวoาวัคซีนชoวยลดการเสียชีวิตและการรักษา

ในโรงพยาบาลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 

 

 

 

 

P 

       จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw 

Comirnaty Vaccine โดยบริษัท ไฟเซอรw ประเทศไทย 

จำกัดและ Covid-19 vaccine Moderna โดยบริษัท ซิลลิค 

ฟารwมา จำกัด ซึ่งวัคซีนทั้งสองยังไมoถูกใชHในประเทศไทย 

     จากการสุoมตรวจสอบเอกสารกำกับยา Comirnaty 

Vaccine และ Covid-19 vaccine Moderna ของประเทศ

ไทย ไมoพบการระบอุาการ myocarditis หรือ pericarditis 

 

 
https://healthycanadians.gc.ca/

recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75959a-eng.php 



2 

 

ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

2 AstraZeneca COVID-19 

Vaccine and COVISHIELD: 

Risk of Capillary Leak 

Syndrome 

ยา Health Canada แจHงเตือนเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับ

ก า ร เกิ ด  Capillary Leak Syndrome จ าก วั ค ซี น 

AstraZeneca COVID-19 Vaccine และ COVISHIELD 

(ซึ่ งเป�นวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ที่ ผลิตจาก

ประเทศอินเดีย) อาการ Capillary Leak Syndrome 

เป�นอาการที่ เกิดขึ้นไดHนHอยมาก แตoมีความรุนแรง 

อาการที่พบคือ มีอาการบวมน้ำที่แขนขาเฉียบพลัน 

ความเขHมขHนของเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำ และระดับ 

albumin ต่ ำ โดยประเทศแคนาดาไดH รับรายงาน

เหตุการณwดังกลoาว 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

       จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw 

Covid-19 vaccine AstraZeneca โดยบริษัท แอสตรHาเซน

เนกHา (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียน 1C1/64 (NBC) 

และ บริษัท สยามไบโอไซเอนซw จำกัด เลขทะเบียน 1A1/64 

(NBC) 

     จากการตรวจสอบเอกสารกำกับยาAstraZeneca 

COVID-19 vaccine ของประเทศไทยไมo พบการระบุ

เหตุการณw capillary leak syndrome 

 

 
https://healthycanadians.gc.ca/

recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2021/75947a-eng.php 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

3  Urgent Field Safety Notice: 

cobas u pack (INT): 

Updated Urine 

Interference Claims 

เครื่องมือ

แพทยw 

Gov.uk  เผยแพรoเอกสารแจHงเตือนเรื่องความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑwเครื่องอoานแถบทดสอบป�สสาวะ cobas u 

pack (catalogue no. 06334601) ของบริษัท Roche 

ในทุกรุoนการผลิต เนื่องจากมีการปรับปรุงเอกสารกำกับ

ยาเกี่ยวกับการรบกวนผลการทดสอบจากยาและ 

endogenous substance ในป�สสาวะ 

 

P   จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw cobas u 

pack โดยบริษัท โรช ไดแอกโนสติกสw (ประเทศไทย) จำกัด 

ซึ่งไดHรายงานการดำเนินการแกHไขในประเด็นดังกลoาวใหH

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลHว ขณะนี้อยูo

ระหวoางการดำเนินการ  

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/CQ0nvL9cy

f4nL7OU/d 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

4  Medicines Safety Update: 

Bupropion and serotonin 

syndrome 

ยา TGA ประเทศออสเตรเลียแจHงการปรับปรุงเอกสารกำกับ

ยา (Product Information (PI)) bupropion โดยเพิ่ม

คำเตือนเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในการเกิด serotonin 

syndrome เมื่ อ ใชH รo วม กั บ ย าอื่ น ที่ ส าม ารถ เกิ ด 

serotonin syndrome ไดH  เชoน selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRIs) แ ล ะ  serotonin 

norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) ห า ก

จำเป�นตHองมีการใชHยาดังกลoาวรoวมกัน ควรติดตาม

อาการของผูHป�วยอยoางใกลHชิด 

 

Bupropion ยับยั้งการเก็บกลับของ catecholamines 

(noradrenaline and dopamine) แบบเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งมีผลเพียงเล็กนHอยตoอการเก็บกลับของ indolamines 

(serotonin) แตoไมoมีผลในการยับยั้งตoอ monoamine 

oxidase 

 

ขHอมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 TGA ไดHรับรายงาน

ก า ร เกิ ด  serotonin syndrome จ า ก ก า ร ใชH ย า 

bupropion จำนวน 6 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   1. ผลการสืบคHนในระบบคHนหาขHอมูลผลิตภัณฑwยาพบการ

ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw bupropion จำนวน 4 ตำรับโดย

บริษัท แกล็กโซสมิทไคลwน (ประเทศไทย) จำกัด ไดHแกo 

1) QUOMEM (1C 111/47 (N)), 

2) QUOMEM (1C 19/62 (N)), 

QUOMEM  มีขHอบoงใชHสำหรับรักษาอาการติดสารนิโคติน 

เพื่อชoวยในการเลิกบุหรี่  

3) WELLBUTRIN XL (24 HOUR) 150 MG (1C 86/53 (N)) 

4) WELLBUTRIN XL (24 HOUR) 300 MG (1C 87/53 (N)) 

WELLBUTRIN XL ใชH สำหรับรักษา major depressive 

episodes เมื่อไดHรับการรักษาจนมีผล การตอบสนองเป�นที่

นoาพอใจแลHว เพื่อป}องกันการกลับเป�นซ้ำ 

2. ผลการสืบคHน ในฐานขHอมูลศูนยw เฝ} าระวังความ

ปลอดภัยดHานผลิตภัณฑwสุขภาพ พบรายงานการเกิด 

serotonin syndrome จ า ก ก า ร ใชH ย า  bupropion 

จำนวน 1 ฉบับ 

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

tion-issue/bupropion-and-

serotonin-syndrome 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 
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มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

5 Comirnaty and Spikevax: 

possible link to very rare 

cases of myocarditis and 

pericarditis 

ยา EMA แจH งผลการพิ จ ารณ าจากคณ ะกรรมการ 

Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 

(PRAC) ซึ่งมีขHอสรุปวoาสามารถเกิด myocarditis และ 

pericarditis ไดHภายหลั งไดH รับ COVID-19 vaccines 

Comirnaty แ ล ะ  Spikevax (ชื่ อ เดิ ม  COVID-1 9 

Vaccine Moderna) และใหHเพิ่มการเกิดผลขHางเคียงนี้

ในเอกสารกำกับยา รoวมกับการแจHงเตือนใหHบุคลากร

ทางการแพทยwและประชาชนที่ไดHรบัวัคซีนดังกลoาวทราบ 

 

PRAC ไดHทบทวนรายงานการเกิด myocarditis ที่เกิดใน 

European Economic Area (EEA) จำนวน 145 ราย 

(มีผูH ไดH รับ Spikevax 19 ราย) และรายงานการเกิด 

pericarditis 138 ราย (มีผูHไดHรับ Spikevax 19 ราย) ซึ่ง 

ณ  วั น ที่  31 พ ฤษ ภ าคม  2564 EEA ไดH ใชH วั ค ซี น 

Comirnaty ไปแลHว 177 ลHานโดส และ Spikevax 20 

ลHานโดส 

 

คณะกรรมการสรุปวoาเคสสoวนใหญoเกิดภายใน 14 วัน

หลังไดHรับวัคซีน มักพบในวัยรุoนเพศชายภายหลังไดHรับ

วัคซีนเข็มที่สอง มีผูH เสียชีวิตจำนวน 5 ราย ซึ่งเป�น

ผูHสูงอายุหรือมีโรคอื่นรoวม 

 

ป�จจุบันยังไมoมีความสัมพันธwเชิงสาเหตุระหวoางการไดHรับ

วั คซี นชนิ ดอื่ น  (COVID-19 Vaccine Janssen and 

Vaxzevria) กับการเกิด myocarditis หรือ pericarditis 

P   1. จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw 

Comirnaty Vaccine โดยบริษัท ไฟเซอรw ประเทศไทย 

จำกัดและ Covid-19 vaccine Moderna โดยบริษัท ซิลลิค 

ฟารwมา จำกัด ซึ่งวัคซีนทั้งสองยังไมoถูกใชHในประเทศไทย 

2. จากการสุoมตรวจสอบเอกสารกำกับยา Comirnaty 

Vaccine และ Covid-19 vaccine Moderna ของประเทศ

ไทย ไมoพบการระบอุาการ myocarditis หรือ pericarditis 
 

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

n/news/comirnaty-spikevax-

possible-link-very-rare-cases-

myocarditis-pericarditis 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
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6 EMA advises against use of 

COVID-19 Vaccine Janssen 

in people with history of 

capillary leak syndrome 

ยา EMA โ ด ย  Pharmacovigilance Risk Assessment 

Committee (PRAC) ไมoแนะนำใหHผูHที่ เคยมีประวัติ  

capillary leak syndrome รั บ วั ค ซี น  COVID-1 9 

Vaccine Janssen และแนะนำใหH เพิ่ มผลขH างเคี ยง 

capillary leak syndrome ในเอกสารกำกับยา รoวมกับ

การแจHงเตือนใหHบุคลากรทางการแพทยwและประชาชนที่

มีความเสี่ยงทราบ 

 

PRAC ไดHทบทวนเคสที่เกิด capillary leak syndrome 

ในผูHที่ ไดHรับ COVID-19 Vaccine Janssen จำนวน 3 

ราย (เกิดอาการภายใน 2 วันหลังไดHรับวัคซีน) โดยมี

ผูHเสียชีวิต 2 ราย ขHอมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทั่ว

โลกไดHใชHวัคซีน COVID-19 Vaccine Janssen ไปแลHว

กวoา 18 ลHานโดส 

 

ผูHที่ไดHรับวัคซีน COVID-19 Vaccine Janssen ควรพบ

แพทยwทันทีหากมีอาการแขนขาบวมอยoางรวดเร็ว หรือ

น้ำหนักเพิ่มขึ้นอยoางรวดเร็วในเวลาไมoกี่วันหลังไดHรับ

วัคซีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   1. จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw 

COVID-19 Vaccine Janssen โดยบริษัท แจนเซoน-ซีแลก 

จำกัด เลขทะเบียน 1C 5/64 (NBC) 

2. จากการตรวจสอบเอกสารกำกับยา COVID-19 Vaccine 

Janssen ของประเทศไทย ไมoพบการระบุ เหตุการณw  

capillary leak syndrome 

3. บริษัท แจนเซoน-ซีแลก จำกัด มีจดหมายถึงบุคลากรทาง

การแพทยwแจHงเตือนเรื่องดังกลoาวและระบุขHอหHามใชHวัคซีน 

COVID-19 Vaccine Janssen ในผูH ที่ มี ประวัติ  capillary 

leak syndrome (อo า น เพิ่ ม เติ ม ไ ดH ที่ เ ว็ บ ไ ซ ตw  

http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishVie

w.aspx?ID=12404)  

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

n/news/ema-advises-against-

use-covid-19-vaccine-janssen-

people-history-capillary-leak-

syndrome 
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7 U.S. puts new warning on 

J&J coronavirus vaccine for 

autoimmune disorder 

ยา สำนักขoาว Reuters แจHงวoา U.S.FDA ไดHมีการเพิ่มคำ

เตื อ น ข อ ง วั ค ซี น  COVID-1 9  Vaccine Janssen 

เนื่องจากขHอมูลพบการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิด 

Guillain-Barré syndrome (GBS) หลังไดHรับวัคซีน 6 

สัปดาหw ที่มีอัตราการรายงานสูงกวoา background rate 

เล็กนHอย 

 

GBS เป�นภาวะทางระบบประสาทที่พบไดHนHอย (rare) ซึ่ง

ภูมิคุHมกันของรoางกายทำลายปลอกหุHมเสHนประสาท เคส

สoวนใหญoเกิดหลังจากติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส สoวน

ใหญoหายไดH 

 

จากคำแถลงของ U.S. CDC พบวoาเคสสoวนใหญoเป�นเพศ

ชาย อายุ 50 ป§ขึ้นไป และไมoพบกรณีที่ GBS สูงกวoาที่

คาดไวHในผูHรับวัคซีนที่ใชH mRNA จาก Pfizer 

Inc/BioNTech SE และ Moderna Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   1. จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบ

ทะเบียนของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑw 

COVID-19 Vaccine Janssen โดยบริษัท แจนเซoน-ซีแลก 

จำกัด เลขทะเบียน 1C 5/64 (NBC) 

2. จากการตรวจสอบเอกสารกำกับยา COVID-19 Vaccine 

Janssen ของประเทศไทย ไมoพบการระบุ เหตุการณw  

Guillain-Barré syndrome 

 

 
https://www.reuters.com/busin

ess/healthcare-

pharmaceuticals/us-announce-

new-warning-jj-coronavirus-

vaccine-autoimmune-disorder-

washington-2021-07-12/ 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

8 Johnson & Johnson 

Consumer Inc. Issues 

Voluntary Recall of 

Specific NEUTROGENA® 

and AVEENO® Aerosol 

Sunscreen Products Due 

to the Presence of 

Benzene 

เครื่องสำอาง U.S. FDA แจH งการเรียกคืน เครื่ องสำอาง Aerosol 

Sunscreen โดยสมั ค รใจขอ งบ ริ ษั ท  Johnson & 

Johnson ชื่อการคHา NEUTROGENA® และ AVEENO®  

ในทุกรุoนการผลิตจำนวน 5 รายการ เนื่องจากตรวจพบ

สาร benzene ในผลิตภัณฑw ดังนี ้

1.NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen 

2.NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen 

3.NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol 

sunscreen 

4.NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen 

5.AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen 

 

Benzene เป�นสารที่อาจเป�นสาเหตุใหH เกิดมะเร็งใน

มนุ ษยw ขึ้ นกั บระดับและระยะเวลาที่ สั มผั ส สาร 

benzene สามารถถูกดูดซึมไดH และบริษัทแจHงเพิ่มเติม

วoาระดับ benzene ที่พบในผลิตภัณฑwยังไมoอยูoในระดับ

ที่ทำใหHเกิดผลตoอสุขภาพไดH อยoางไรก็ตามผูHบริโภคควร

หยุดใชHผลิตภัณฑwดังกลoาว และปรึกษาแพทยwหากพบ

อาการผิดปกต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P   จากการสืบคHนขHอมูลเบื้องตHนจากระบบตรวจสอบทะเบียน

ของสำนักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑwที่ไดHรับ

ผลกระทบในประเทศไทย ชื่อการคHา NEUTROGENA 

COOLDRY SPORT SUNSCREEN SPRAY BROAD 

SPECTRUM SPF 50 เลขที่จดแจHง 10-2-6010030569 

โดยบริษัท จอหwนสัน แอนดw จอหwนสัน (ไทย) จำกัด ซึ่งแจHง

วoาไมoเคยนำเขHาผลิตภัณฑwดังกลoาวในประเทศไทย 
 

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

alls-market-withdrawals-safety-

alerts/johnson-johnson-

consumer-inc-issues-voluntary-

recall-specific-neutrogenar-and-

aveenor-aerosol 



9 

 

ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

9  Potential Concerns with 

NuVasive MAGEC System 

Implants - FDA Safety 

Communication 

เครื่องมือ

แพทยw 

U.S. FDA แจHงเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการเกิดความ

เขHากันไมoไดHของเนื้อเยื่อ (tissue incompatibility) ที่

สัมพันธwกับสoวนประกอบของ NuVasive Specialized 

Orthopedics’ MAGEC devices ดังนี้ 

• MAGEC Spinal Bracing and Distraction System 

• MAGEC 2 Spinal Bracing and Distraction System 

• MAGEC System  

• MAGEC System Model X device 

• MAGEC System Model X rod 

• MAGEC System Rods  

เนื่องจาก U.S.FDA ไดHรับรายงานการเกิด local tissue 

reactions ที่อาจเกี่ยวขHองกับการแยกออกของสoวน

ปลายของเครื่อง MAGEC 

 

U.S.FDA แจH งใหHบุ คลากรทางการแพทยwทราบวoา 

MAGEC devices สามารถฝ�งในผูHป�วยไดHไมoเกิน 2 ป§ 

และสามารถใชHเฉพาะผูHป�วยที่กระดูกยังเจริญไมoเต็มที่ 

(อายุนHอยกวoา 10 ป§) ที่มีกระดูกสันหลังผิดรูปรุนแรงที่

สั ม พั น ธw กั บ ห รื อ มี ค ว า ม เสี่ ย ง ข อ ง  Thoracic 

Insufficiency Syndrome (TIS) น อ ก จ า ก นี้ ค ว ร

ประเมินผูHป�วยอยoางเต็มรูปแบบหากผูHป�วยมีอาการปวด

หลัง อักเสบ หรือเกิดความผิดปกติที่ไมoสามารถอธิบาย

สาเหตุไดH 

 

สำหรับผูHป�วยที่ ใชH  MAGEC Device อยูo  U.S.FDA ไมo

แนะนำใหHนำ MAGEC rods ออกกoอน 2 ป§ และหากมี

ความผิดปกต ิ

P   ผลการตรวจสอบขHอมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน

ผ ลิ ต ภั ณ ฑw  MAGEC Spinal Bracing and Distraction 

System โดยบริษัท อินเตอรwเมดิคอล จำกัด ซึ่งอยูoระหวoาง

การประสานงานขอขHอมูลเพิ่มเติมจากบริษัทเจHาของ

ผลิตภัณฑw 

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

devices/safety-

communications/potential-

concerns-nuvasive-magec-

system-implants-fda-safety-

communication 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

10 Field Safety Notice: 

Boston Scientific: EMBLEM 

S-ICD Subcutaneous 

Electrode (Lead) 

เครื่องมือ

แพทยw 

GOV.UK เผยแพรoเอกสารแจHงเรื่องความปลอดภัยของ 

Boston Scientific เกี่ยวกับการเรียกคืนเครื่องมือแพทยw 

EMBLEM™ S-ICD Subcutaneous Electrode 

(Model 3501) เนื่องจากพบโอกาสเกิดการแยกออกของ

ตัว electrode ที่บริเวณสoวนปลายของ sense ring โดย

ผลิตภัณฑwที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี ้

Model Part Number GTIN 

3501 643501-200 

643501-700 

00802526597305 

643501-250 

643501-550 

00802526586804 

 

P   ผลการตรวจสอบขHอมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑwที่ไดHรับผลกระทบโดยบริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟ®ค

(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ อยูoระหวoางการรวบรวม

ขHอมูลเครื่องมือแพทยwที่ไดHรับผลกระทบและแจHงจดหมายถึง

แพทยwและผูHที่เกี่ยวขHอง เพื่อทำการเรียกคืนเครื่องมือแพทยw

ที่ไดHรับผลกระทบในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/UI52yZUY3

5YhSD5Q/d 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

11 Field Safety Notice: 

Illumina: VeriSeq NIPT 

Solution v2 

เครื่องมือ

แพทยw 

GOV.UK เผยแพรoเอกสารแจHงเรื่องความปลอดภัยของ 

illumina เกี่ ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑw  VeriSeq 

NIPT Sample Prep Kit เฉ พ าะ บ างรุo น ก า รผ ลิ ต

เนื่องจากบริษัทฯ ไดHรับรายงานการใหHผลขัดแยHงกัน 

บริษัทฯ แนะนำใหHผูHบริโภคหยุดใชHเครื่องมือแพทยwที่

ไดHรับผลกระทบ และติดตoอผูHแทนจำหนoายเพื่อสoงคืน

ผลิตภัณฑw โดยผลิตภัณฑwที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

P   ผลการตรวจสอบขHอมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑwที่ไดHรับผลกระทบโดยบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด 

ซึ่งอยูoระหวoางการดำเนินการเรียกคืนเครื่องมือแพทยwที่

ไดHรับผลกระทบในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/zTlcgn3uiP

OP6msA/d 

 

 

Product Names Catalog No. Catalof lot No. Component name Part No. 

VeriSeq NIPT Sample 

Prep Kit (24 Sample) 

20025895 A162301, 

A162261 

Library Prep Kit 

Box (24 Sample) 

20026030 

VeriSeq NIPT Sample 

Prep Kit (48 Sample) 

15066801 A161869, 

A162106 

Library Prep Kit 

Box (48 Sample) 

15066809 

VeriSeq NIPT Sample 

Prep Kit (96 Sample) 

15066802 A162522, 

A162609 

Library Prep Kit 

Box (96 Sample) 

15066810 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

12 Field Safety Notice: 

Medtronic: Vectris 

SureScan MRI Lead kit 

เครื่องมือ

แพทยw 

GOV.UK เผยแพรoเอกสารแจHงเรื่องความปลอดภัยของ 

Medtronic เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑw Vectris™ 

SureScan™ MRI Lead Kits Part Numbers 

977A260, 977A275, 977A290 เนื่องจากพบวoาการ

ระบุ lead electrode spacing ไมoถูกตHองบนกลoองและ

บรรจุภัณฑw โดยผลิตภัณฑwที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

P   ผลการตรวจสอบขHอมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑwที่ ไดH รับผลกระทบโดยบริษัท เมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยูoระหวoางการตรวจสอบขHอมูลกับ

เจHาของผลิตภัณฑw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/iBcZrB5f0S

UPIiJC/d 

 
Unique Device Identifier Catalog Number Product Identification Number 

00763000324353 977A260 977A20024V 

00763000324360 977A275 977A20025V 

00763000324377 977A290 977A20028V 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

13 Revisions of PRECAUTIONS ยา PMDA เผยแพรoการปรับปรุงขHอความคำเตือนในเอกสาร

กำกับยา ดังนี ้

1) Magnesium sulfate hydrate/glucose 

(preparations indicated for prophylaxis and 

treatment of eclampsia in severe 

hypertensive disorders of pregnancy) 

การใชHยาขณะตั้งครรภwหรือใหHนมบุตร: 

การไดHรับยาเป�นระยะเวลานานขณะตั้งครรภwอาจทำใหH

ทารกเกิด rickets-like bone lesion (โดยรายงานที่เกิด

ในญี่ปุ�นมีระยะเวลาสั้นที่สุดที่มารดาไดHรับ Magnesium 

sulfate hydrate/glucose แบบฉีดคือ 18 วัน) 

2) Magnesium sulfate hydrate 

(Preparations indicated for eclampsia) 

การใชHยาขณะตั้งครรภwหรือใหHนมบุตร: 

- เมื่อบริหารยาสำหรับ eclampsia ในหญิงมีครรภw  

ทารกในครรภwอาจเกิด hypokinesia หรือเกิด heart 

failure, hyperkalemia, hypocalcaemia ในทารก 

- การไดHรับยาเป�นระยะเวลานานขณะตั้งครรภwอาจทำใหH

ทารกเกิด rickets-like bone lesion (โดยรายงานที่เกิด

ในญี่ปุ�นมีระยะเวลาสั้นที่สุดที่มารดาไดHรับ Magnesium 

sulfate hydrate/glucose แบบฉีดคือ 18 วัน) 

 

 

 

 

 

 

P   ผลการตรวจสอบในฐานขHอมูลศูนยwเฝ}าระวังความปลอดภัย

ดHานผลิตภัณฑwสุขภาพ (Thai Vigibase) 

1. ไมoพบรายงานการเกิดเหตุการณwไมoพึงประสงคw rickets-

like bone lesion จากการใชHผลิตภัณฑw  Magnesium 

sulfate 

2. ไมoพบรายงานการเกิดเหตุการณw ไมoพึ งประสงคw  

hypertrophic cardiomyopathy จากการใชHผลิตภัณฑw 

Hydrocortisone 

3. ไมoพบรายงานการเกิดเหตุการณwไมoพึงประสงคwเกี่ยวกับ

ก ระดู ก หั ก จ าก ก าร ใชH ผ ลิ ต ภั ณ ฑw  Alendronate, 

pamidronate disodium, risedronate sodium, 

Ibandronate, Romosozumab 

4. พบรายงานการเกิด Fracture จากการใชHผลิตภัณฑw 

zoledronic acid จำนวน 4 รายงาน 

5. พบรายงานการเกิด Fracture จากการใชHผลิตภัณฑw 

Denosumab จำนวน 5 รายงาน 

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

h/safety/info-

services/drugs/revision-of-

precautions/0009.html 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

3) Magnesium sulfate hydrate/glucose  

(Preparations indicated for inhibition of 

uterine contractions in threatened premature 

labour, and prophylaxis and treatment of 

eclampsia in severe hypertensive disorders of 

pregnancy) 

การใชHยาในหญิ งตั้ งครรภw : การไดHรับยาเป�นระยะ

เวลานานขณะตั้งครรภwอาจทำใหHทารกเกิด rickets-like 

bone lesion (โดยรายงานที่เกิดในญี่ปุ�นมีระยะเวลาสั้น

ที่ สุ ด ที่ ม า ร ด า ไ ดH รั บ  Magnesium sulfate 

hydrate/glucose แบบฉีดคือ 18 วัน) 

 

4) Hydrocortisone, Hydrocortisone sodium 

succinate, Hydrocortisone sodium phosphate 

การใชHยาในเด็ก:  ไดHรับรายงานการเกิด hypertrophic 

cardiomyopathy ในทารกแรกเกิดและทารก ควร

ติดตามการทำงานของหัวใจ (เชoน echocardiogram) 

กoอนและขณะใชHยา 

5) Alendronate sodium hydrate, zoledronic acid 

hydrate, pamidronate disodium hydrate, sodium 

risedronate hydrate, Ibandronate sodium 

hydrate, Denosumab, Romosozumab 

เพิ่มอาการไมoพึงประสงคwที่มีความสำคัญทางคลินิก

เกี่ยวกับการเกิดกระดูกหักบริเวณ subtrochanteric 

femur, proximal femoral shaft, proximal ulnar 

shaft หรือบริเวณอื่น 

 



15 

 

ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

14 HIS Issues Voluntary 

Nationwide Recall of Miss 

Slim Due to the Presence 

of Undeclared Sibutramine 

อาหารเสริม U.S.FDA เผยแพรoการเรียกคืนผลิตภัณฑwอาหารเสริม 

Miss Slim (10 count & 30 count capsules) ทุกรุoน

การผลิตของบริษัท Palisades Park, NJ, HIS เนื่องจาก

ตรวจพบการปลอมปนยา sibutramine ในผลิตภัณฑw 

ซึ่งยา sibutramine สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

โรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจลHมเหลว หัวใจเตHนผิดจังหวะ 

หรือโรคหลอดเลือดสมองไดHอยoางมีนัยสำคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 P  ผลการตรวจสอบในฐานขHอมูลตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมoพบการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑwดังกลoาวในประเทศไทย 

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

alls-market-withdrawals-safety-

alerts/his-issues-voluntary-

nationwide-recall-miss-slim-

due-presence-undeclared-

sibutramine#recall-

announcement 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

15 Urgent Field Safety Notice 

Pipeline™ Flex 

Embolization Device and 

PipelineTM Flex with 

Shield Technology 

All Product Models 

Recall 

เครื่องมือ

แพทยw 

GOV.UK เผยแพรoเอกสารแจHงการเรียกคืนผลิตภัณฑw

เครื่องมือแพทยwของบริษัท Medtronic ชื่อผลิตภัณฑw 

Pipeline™ Flex Embolization Device and 

PipelineTM Flex with Shield Technology 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดHรับรายงานการเกิดภาวะอันตราย

รHายแรงและเสียชีวิตจากการแตกหักของ pushwire ที่

สo วนปลายของ  Pipeline Flex™ delivery system 

ขณะใชHงาน ผลิตภัณฑwที่เรียกคืนมีรายละเอียดดังนี้ 

Product 

Names 

Manufacturer’s Product 

Number/Catalog Number 

Pipeline™ 

Flex 

Embolization 

Device 

PED-2 5 0 -XX, PED-2 7 5 -XX, 

PED-3 0 0 -XX, PED-3 2 5 -XX, 

PED-3 5 0 -XX, PED-3 7 5 -XX, 

PED-4 0 0 -XX, PED-4 2 5 -XX, 

PED-4 5 0 -XX, PED-4 7 5 -XX, 

PED-500-XX 

Pipeline™ 

Flex 

Embolization 

Device with 

Shield 

Technology™ 

PED2-250-XX, PED2-275-XX, 

PED2-300-XX, PED2-325-

XX, PED2-350-XX, PED2-

375-XX, PED2-400-XX, 

PED2-425-XX, PED2-450-

XX, PED2-475-XX, PED2-

500-XX  

 

 

 

 

 

P   จากการตรวจสอบในระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑwที่ ไดH รับผลกระทบโดยบริษัท เมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยูoระหวoางการดำเนินการเรียกคืน

ในประเทศไทย 

 
https://mhra-

gov.filecamp.com/s/CeNvhXiSjt

Zgl6V9/d 
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ท่ี หัวขAอข+าว ผลิตภัณฑI สาระสำคัญของข+าว 
ขAอมูลทะเบียนในไทย ขAอมูลสำคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล+งข+าว 

มี ไม+มี 
ระหว%าง

ตรวจสอบ 

16 Safety advisory - Gold Ant 

tablets 

อาหารเสริม TGA แจHงเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑw Gold 

Ant tablets ที่อาจสoงผลใหH เกิดอันตรายตoอสุขภาพ

อยoางรHายแรง ไมoควรรับประทาน เนื่องจากตรวจพบการ

ปลอมปนยา Sildenafil ซึ่งไมoไดHถูกระบุไวHบนฉลาก 

 

 

 
 

 P  จากการตรวจสอบในระบบตรวจสอบการอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมoพบการขึ้น

ทะเบียนผลิตภัณฑwดังกลoาวในประเทศไทย 

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

old-ant-tablets 

 


