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สรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจ ประจ าเดอนนมีนาคม 2565  

ที ่ หัวข้นข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญขนงข่าว 
ข้นมูลทะเบียนในไทย ข้นมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสนบ 

1 Safety alerts - Donepezil: 
New warnings about risk of 
heart problems 

ยา TGA แจ้งข้อมูลการเพ่ิมข้อความค าเตือนให้ระมัดระวัง
การใช้ยา donepezil ในผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจ
ลงบนเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนและบุคลากร
ทางการแพทย์ โดยยา donepezil มีข้อบ่งใช้รักษา
โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งข้อความค าเตือนบนเอกสารก ากับ
ยาที่ เกี่ยวกับผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคหัวใจ ได้แก่ 
ระมัดระวังในผู้ป่วย 
- มีอาการ QTc prolongation 
- บุคคลในครอบครัวมีประวัติ QTc prolongation 
- รั บ ป ร ะ ท า น ย า อื่ น ที่ อ า จ ท า ใ ห้ เ กิ ด  QTc 
prolongation 
- มีปัญหาเกี่ ยวกับ หัวใจ เช่ น หัวใจวาย (heart 
failure) หัวใจเต้นช้า (bradyarrhythmia) 
- มี ร ะดั บอิ เ ล็ ก โ ต ร ไลด์ ผิ ดปกติ  เ ช่ น  มี ร ะดั บ 
potassium และ magnesium ต่ ากว่าปกติ 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้ 
1. พบการขึ้นทะเบียนยา donepezil จ านวน 32 ต ารับ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)  
2. ในเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนได้มีการแจ้ง
เตือนเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวในหัวข้อข้อควรระวังเมื่อใช้ยา
นี้ ได้แก่ หากท่านมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ หรือเต้นช้า 
และในเอกสารก ากับยา ระบุในหัวข้อ warning and 
precautions เกี่ยวกับ Cardiovascular conditions โดย
ระบุว่ าอาจพบหัวใจเต้นผิดปกติ  เช่น bradycardia 
เนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
3. ข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase พบรายงานเหตุการณ์  
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา donepezil จ านวน 90 ฉบับ 
โดยเป็นรายงานไม่พึงประสงค์ที่ เกี่ยวกับระบบหัวใจ 
จ านวน 22 ฉบับ เช่น อาการ palpitations, chest pain 

 
https://www.tga.gov.au/alert/d
onepezil-aricept 

2 Do Not Use Certain 
Celltrion DiaTrust COVID-
19 Tests: FDA Safety 
Communication 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ 
Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag Rapid Test 
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือ
ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้พบผลตรวจ
ผิดพลาดจากการใช้เคร่ืองมือแพทย์นี้ได้ 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-
communications/do-not-use-
certain-celltrion-diatrust-covid-
19-tests-fda-safety-
communication 

https://www.tga.gov.au/alert/donepezil-aricept
https://www.tga.gov.au/alert/donepezil-aricept
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-celltrion-diatrust-covid-19-tests-fda-safety-communication
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ที ่ หัวข้นข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญขนงข่าว 
ข้นมูลทะเบียนในไทย ข้นมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสนบ 

3 Do Not Use Certain ACON 
Flowflex COVID-19 Tests: 
FDA Safety 
Communication 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ 
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (Self-
Testing) เนื่องจากยังไม่ได้ รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือ
จ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้พบ
ผลตรวจผิดพลาดจากการใช้เคร่ืองมือแพทย์นี้ได้ 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Flowflex 
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test โดยบริษัท 
บางกอกยูนิ เทรด จ ากัด ซึ่งขณะนี้  อย. ยังไม่ได้ รับ
รายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ผ่านการทดสอบและการประเมินตามเกณฑ์ที่  อย. 
ก าหนดแล้ว  

https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-
communications/do-not-use-
certain-acon-flowflex-covid-19-
tests-fda-safety-communication 

4 Do Not Use SD Biosensor 
STANDARD Q COVID-19 Ag 
Home Tests: FDA Safety 
Communication 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ 
SD Biosensor STANDARD Q COVID-19 Ag 
Home Test เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือ
จ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้พบ
ผลตรวจผิดพลาดจากการใช้เคร่ืองมือแพทย์นี้ได้ 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ STANDARD 
Q COVID-19 Ag Home Test โดยบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งขณะนี้ อย. ยังไม่ได้รับรายงาน
ความไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทยผ่านการ
ทดสอบและการประเมินตามเกณฑ์ที่ อย. ก าหนดแล้ว 

 
https://www.fda.gov/medical-
devices/safety-
communications/do-not-use-
sd-biosensor-standard-q-covid-
19-ag-home-tests-fda-safety-
communication 

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-acon-flowflex-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-acon-flowflex-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-acon-flowflex-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-acon-flowflex-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-certain-acon-flowflex-covid-19-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-sd-biosensor-standard-q-covid-19-ag-home-tests-fda-safety-communication
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5 HSA Alert: Two Consumers 
Experienced Adverse 
Effects After Taking 
Products with Potent 
Undeclared Ingredients 

ยาสมุนไพร/
อาหารเสริม 

The Health Sciences Authority (HSA) ประเทศ
สิงคโปร์แจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนซื้อหรือบริโภค
ผลิตภัณฑ์ 2 ชื่อการค้า ได้แก่ Traditional Herbs 
Preparation XPE และ FS++ Slimming Supplements 
By JPJ Slim เนื่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์ Traditional 
Herbs Preparation XPE มียา chloramphenicol, 
chlorpheniramine, dexamethasone, ibuprofen, 
lovastatin และ tetracycline ผสมอยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ 
FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim พบ
สาร sibutramine ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 
Traditional Herbs Preparation XPE และ FS++ 
Slimming Supplements By JPJ Slim ในประเทศไทย 

 
https://www.hsa.gov.sg/announ
cements/press-
release/hsaalert-xpe-fs 

6 The Rapid Alert System for 
Non-Food Products 
(RAPEX): BENEKS' Fashion 
Fair Cream 

เคร่ืองส าอาง European Commission แจ้งเตือนเกี่ยวกับการ
ตรวจพบสาร clobetasol ในผลิตภัณฑ์ยี่ ห้อ 
BENEKS' Fashion Fair Cream ซึ่ง clobetasol เป็น
ยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น 
การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท าให้เกิดการระคายเคือง
ผิวหนังและอาจน าไปสู่ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท้อได้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีดังนี้ 
Brand: BENEKS' 
Name: Fashion Fair Cream 
Batch number:  12/2019, 12/2024, B0276 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://ec.europa.eu/safety-

gate-
alerts/screen/webReport/alert

Detail/10005688 

https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/hsaalert-xpe-fs
https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/hsaalert-xpe-fs
https://www.hsa.gov.sg/announcements/press-release/hsaalert-xpe-fs
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005688
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005688
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005688
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005688
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7 Health product recall: 
Accuretic (quinapril 
hydrochloride and 
hydrochlorothiazide): 
Nitrosamine Impurity 

ยา Health Canada แจ้งว่าบริษัท Pfizer ได้แจ้งเรียกคืน
ยา Accuretic (quinapril hydrochloride and 
hydrochlorothiazide) เนื่องจากพบการปนเปื้อน
ของสาร nitrosamine (N-Nitroso-quinapril and 
N-Nitroso-hydrochlorothiazide) เกินกว่าค่าที่
ยอมรับได้ โดยรายละเอียดของรุ่นการผลิตที่เรียกคืนมี
ดังนี้ 

Product 
Name 

Dosage 
Form 

Strength Lot 

Accuretic 
20/12.5 
mg 

Tablet Hydrochlorothiazide 
12.5 mg, 
Quinapril (Quinapril 
Hydrochloride) 20 
mg 

EF3087, 
ET9511, 
EJ5192 

Accuretic 
20/ 25 
mg 

Tablet Hydrochlorothiazide 
25 mg,  
Quinapril (Quinapril 
Hydrochloride) 20 
mg 

EA0781, 
FA3736 

Accuretic 
20/ 25 
mg 

Tablet Hydrochlorothiazide 
25 mg, 
Quinapril (Quinapril 
Hydrochloride) 20 
mg 

EA0781, 
FA3736 

Accuretic 
10/ 12.5 
mg 

Tablet Hydrochlorothiazide 
12.5 mg,  
Quinapril (Quinapril 
Hydrochloride) 10 
mg 

FM9526, 
FA3736, 
EJ5192 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบว่า บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ได้ขอยกเลิกทะเบียนต ารับยา Accuretic ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2563 

 
https://recalls-

rappels.canada.ca/en/alert-
recall/accuretic-quinapril-

hydrochloride-and-
hydrochlorothiazide-
nitrosamine-impurity 

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/accuretic-quinapril-hydrochloride-and-hydrochlorothiazide-nitrosamine-impurity
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8 - Fresenius Kabi Issues 
Voluntary Recall of 
Sodium Acetate Injection, 
USP Due to the Presence 
of Particulate Matter 
- Health product recall: 
Sodium Acetate Injection, 
USP: Particulate matter 

ยา US FDA และ Health Canada แจ้งว่าบริษัท 
Fresenius Kabi ได้แจ้งเรียกคืนยา Sodium 
Acetate Injection, USP, 400 mEq/100 mL (4 
mEq/mL) เนื่องจากพบการปนเปื้อนของฝุ่นละอองใน
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ฝุ่นละอองพบว่า
ประกอบด้ วย  carbon,  oxygen, iron,  sodium, 
silicon, chromium, aluminum และ cellulose 
ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่
เรียกคืนมีดังนี้ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

Product 
Name/Product size 

Batch 
Number 

Expiration 
Date 

Sodium Acetate 
Injection, USP, 400 
mEq/ 100 mL (4 
mEq/mL), 100 mL 
fill in a 100 mL vial 

6124193 05/2022 
6124196 05/2022 
6124226 05/2022 
6124532 06/2022 
6125333 12/2022 
6125678 01/2023 
6126846 08/2023 

ในประเทศแคนาดา 
Product 
Name 

Dosage 
Form 

Strength Lot 

Sodium 
Acetate 
Injection, 
USP 

Solution Sodium 
Acetate 
328 
MG/ML 

6125334, 
6125335 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

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

alerts/fresenius-kabi-issues-
voluntary-recall-sodium-

acetate-injection-usp-due-
presence-particulate-matter 

 
https://recalls-

rappels.canada.ca/en/alert-
recall/sodium-acetate-

injection-usp-particulate-
matter 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/fresenius-kabi-issues-voluntary-recall-sodium-acetate-injection-usp-due-presence-particulate-matter
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sodium-acetate-injection-usp-particulate-matter
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sodium-acetate-injection-usp-particulate-matter
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sodium-acetate-injection-usp-particulate-matter
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sodium-acetate-injection-usp-particulate-matter
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/sodium-acetate-injection-usp-particulate-matter
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9 The Rapid Alert System for 
Non-Food Products 
(RAPEX): Fairness Cream 

เคร่ืองส าอาง European Commission แจ้งเตือนเร่ืองความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Fairness Cream เนื่องจาก
พบสาร hydroquinone ที่อาจท าให้ผิวหนังอักเสบได้ 
และสาร mometasone ซึ่งเป็นยาในกลุ่มคอร์ติโค-
สเตอรอยด์ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและอาจ
น าไปสู่ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท้อได้ 
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนมีดังนี้ 
Brand: Fairness 
Name: Cream 
Batch number:  FR2002 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://ec.europa.eu/safety-

gate-
alerts/screen/webReport/alert

Detail/10005758 

10 Meeting highlights from 
the Pharmacovigilance Risk 
Assessment Committee 
(PRAC) 7-10 March 2022 

ยา EMA แจ้ งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
(PRAC) ดังนี้ 

1. COVID-19 Vaccine Janssen: small vessel 
vasculitis added as a side effect 
 PRAC ได้แนะน าให้ปรับปรุงข้อมูลยา (product 
information) ของ COVID-19 Vaccine Janssen โดย
เพ่ิมอาการ small vessel vasculitis with cutaneous 
manifestations (การอักเสบของหลอดเลือดในชั้น
ผิวหนัง ซึ่งอาจท าให้เกิดผื่น จุดแดงใต้ผิวหนังและช้ า) ใน
หัวข้อ Possible effect ไม่ทราบความถี่ของการเกิด 
(unknown frequency) 

2. Spikevax: new warning for flare-ups of 
capillary leak syndrome 
 PRAC ได้แจ้งข้อมูลการเพ่ิมค าเตือนอาการ 
capillary leak syndrome ลงในข้อมูลยา (product 
information) ของวัคซีน Spikevax 

3. Dexmedetomidine: Increased risk of 
mortality in intensive care unit patients aged 65 
years and less 

   ผลการตรวจสอบจากฐานข้อมูลส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
1. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ COVID-19 Vaccine 
Janssen โดยบริษัท แจนเซน-ซีแลก จ ากัด เลขทะเบียน 
1C 5/64 (NBC) และจากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา
ไม่พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการเกิด small vessel 
vasculitis ทั้งนี้ ข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase ไม่พบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ เกี่ยวกับการเกิด
อาการดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565) 
2. พบการขึ้นทะเบียน Spikevax (ชื่อเดิม คือ COVID-19 
Vaccine Moderna) โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
เลขทะเบียน 1C 6/64 (NBC) และจากการตรวจสอบ
เอกสารก ากับยาไม่พบข้อความค าเตือนเกี่ยวกับอาการ 
capillary leak syndrome ทั้งนี้ ข้อมูลจากฐาน Thai 
Vigibase ไม่พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกีย่วกับการเกิดอาการดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 
2565) 
3. พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ dexmedetomidine 
จ านวน 3 ทะเบียน และข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase 
พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จ านวน 8 ฉบับ 

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

/news/meeting-highlights-
pharmacovigilance-risk-

assessment-committee-prac-7-
10-march-2022 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005758
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005758
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005758
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005758
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-7-10-march-2022
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-7-10-march-2022
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-7-10-march-2022
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-7-10-march-2022
https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-7-10-march-2022
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 PRAC เห็นควรให้ออกจดหมายแจ้งเตือนด้านความ
ปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ (direct 
healthcare professional communication; DHPC) 
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของการเสียชีวิตเมื่อได้รับยา 
dexmedetomidine ของผู้ป่วยวิกฤตที่อายุน้อยกว่า 
65 ปี เมื่อเทียบกับยาน าสลบตัวอื่น 
 เนื่องมาจากผลการศึกษา SPICE III เป็นการทดลอง
แบบ randomized clinical trial โดยเปรียบเทียบผล
ของการเสียชีวิตระหว่างการใช้ยา dexmedetomidine 
กับยาน าสลบตัวอื่นในผู้ป่วยวิกฤต 3,904 ราย พบว่า ไม่
มีความแตกต่างของการเสียชีวิต 90 วันระหว่างการใช้
ยา dexmedetomidine กับยาน าสลบตัวอื่น (propofol 
แ ล ะ  midazolam)  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม พ บ ว่ า ย า 
dexmedetomidine มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่
เพ่ิมขึ้นของการเสียชีวิตในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 65 ปี 
เมื่อเทียบกับยาน าสลบตัวอื่น 
 โดยจดหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ EMA’s human 
medicines committee (CHMP) พิจารณาก่อนออก
ประกาศให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปทราบต่อไป 

ได้แก่ อาการ bradycardia, hypotension และ heart 
rate decreased ทั้งนี้ ไม่พบการเสียชีวิตจากการใช้ยา
ดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2565) 

11 ACON Laboratories Issues a 
Recall of Non-EUA 
Authorized “Flowflex™ 
SARS-CoV-2 Antigen Rapid 
Test (Self-Testing)” Tests 
From the U.S. Market 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งว่าบริษัท ACON Laboratories, Inc. 
เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen 
Rapid Test (Self-Testing) เนื่องจากผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมาย CE ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย
เฉพาะในยุโรปและประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติ
ทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยการเรียกคืนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการจ าหน่าย
และการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย CE ในยุโรป
และประเทศอื่นๆ นอกสหรัฐอเมริกา 

 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Flowflex 
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test โดยบริษัท 
บางกอกยูนิ เทรด จ ากัด ซึ่งขณะนี้  อย. ยังไม่ได้ รับ
รายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
ผ่านการทดสอบและการประเมินตามเกณฑ์ที่  อย. 
ก าหนดแล้ว  

https://www.fda.gov/safety/rec
alls-market-withdrawals-safety-
alerts/acon-laboratories-issues-

recall-non-eua-authorized-
flowflextm-sars-cov-2-antigen-

rapid-test-self 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/acon-laboratories-issues-recall-non-eua-authorized-flowflextm-sars-cov-2-antigen-rapid-test-self
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12 - Ranitidine products 
recalled because of a 
nitrosamine impurity 
- Maximum Strength Acid 
Reducer Without 
prescription: NDMA 
impurity 

ยา Health Canada แจ้งข่าวการเรียกคืนยา ranitidine 
(ภายใต้ชื่อการค้า Maximum Strength Acid 
Reducer Without prescription) ของบริษัท 
Pharmascience Inc. จ านวน 30 รุ่นการผลิต 
เนื่องจากผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของสาร 
NDMA (ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง) เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ 
โดยรายละเอียดของยาที่ถูกเรียกคืนมีดังนี้ 
Product name: Maximum Strength Acid Reducer 
Without prescription 
Dosage form: Tablet 
Strength: Ranitidine (Ranitidine HCl) 150mg 
Lot: 629744A, 629744B, 629744E, 629973C, 
629973D, 632043A, 632043F, 632058B, 632058J, 
629744F, 632058H, 629744G, 629973B, 632043D, 
632043E, 632058A, 631893C, 629744H, 632058I, 
629974A, 629974B, 629744I, 632043G, 632058D, 
632058G, 629744J, 632043H, 629973A, 632043B, 
629744C 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา ranitidine   
ซึ่งจากการประสานงานเบื้องต้นจาก SAT กองยาพบว่า 
กองยาได้ประสานบริษัทให้ผู้รับอนุญาตระงับการผลิต
และจ าหน่ายยา ranitidine ในประเทศไทยแล้ว 

 
https://recalls-

rappels.canada.ca/en/alert-
recall/ranitidine-products-

recalled-because-nitrosamine-
impurity#wb-auto-60 

 

 
https://recalls-

rappels.canada.ca/en/alert-
recall/maximum-strength-acid-
reducer-without-prescription-

ndma-impurity 

https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/ranitidine-products-recalled-because-nitrosamine-impurity#wb-auto-60
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/maximum-strength-acid-reducer-without-prescription-ndma-impurity
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13 LuSys Laboratories, Inc 
Recalls COVID-19 Antigen 
Tests (Nasal/Saliva) and 
COVID-19 IgG/IgM Antibody 
Tests Because They Are 
Not Authorized, Cleared, 
or Approved by the FDA 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งว่าบริษัท  LuSys Laboratories, Inc. 
เรียกคืนชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test (Saliva), 
COVID-19 Antigen Test (Nasal) และ COVID-19 
IgG/IgM Antibody Test เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติ
ทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาจท าให้พบผลตรวจผิดพลาดจากการใช้เคร่ืองมือ
แพทย์นี้ได้ โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืน
มีดังนี้ 
Product Names:COVID-19 Antigen Test (Saliva) 
 COVID-19 Antigen Test (Nasal) 
 COVID-19 IgG/IgM Antibody Test 
Distribution Dates: June 1, 2020 to July 21, 
2021 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

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

devices/medical-device-
recalls/lusys-laboratories-inc-
recalls-covid-19-antigen-tests-

nasalsaliva-and-covid-19-
iggigm-antibody-tests 

14 Revisions of PRECAUTIONS: 
Ticagrelor,  Nintedanib 
ethanesulfonate, Efavirenz 

ยา PMDA ประเทศญี่ปุ่น แจ้งการปรับปรุงค าเตือนของยา 
ดังนี้ 
1. ticagrelor เพ่ิมข้อความในหัวข้อ Adverse 
Reactions ได้แก่ “Bradyarrhythmia such as 
sinus arrest and an advanced type of 
atrioventricular block” 
2. nintedanib ethanesulfonate เพ่ิมข้อความใน
หัวข้อ Important Precautions ได้แก่ อาจพบภาวะ 
Nephrotic syndrome ควรท าการตรวจโปรตีนใน
ปัสสาวะระหว่างการใช้ยานี้  และหัวข้อ Adverse 
Reactions ได้แก่ “Nephrotic syndrome” 
3. efavirenz เพ่ิมข้อความในหัวข้อ Adverse 
Reactions ได้แก่ “Psychoneurotic symptoms อาจ
พ บ อ า ก า ร  ataxia, encephalopathy, coma, 
confusion, psychomotor slowing, psychosis, 
delirium, convulsions, epileptic seizures มีรายงาน
พบอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังได้รับยานานหลาย
เดือนถึงหลายปี 

   1. จากการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจากระบบตรวจสอบ
ทะเบียนของส านักงานฯ พบข้อมูลดังนี้ 

1.1 พบการขึ้นทะเบียนยา ticagrelor จ านวน 6 
ทะเบียน 

1.2 พบการขึ้นทะเบียนยา nintedanib จ านวน 4 
ทะเบียน 

1.3 พบการขึ้นทะเบียนยา efavirenz จ านวน 12 
ทะเบียน 
2. จากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานเหตุการณ์   
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนี ้(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.65) 

2.1 พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
ticagrelor จ านวน 115 ฉบับ โดยพบอาการที่เกี่ยวข้อง
กับการเต้นหัวใจ เช่น bradycardia, palpitations 

2.2 พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
nintedanib จ านวน 125 ฉบับ ทั้งนี้ไม่พบรายงานการเกิด 
nephrotic syndrome 

2.3 พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
efavirenz จ านวน 7,335 ฉบับ โดยพบอาการที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะจิตประสาท เช่น agitation, delirium 

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

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

precautions/0009.html 

https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/lusys-laboratories-inc-recalls-covid-19-antigen-tests-nasalsaliva-and-covid-19-iggigm-antibody-tests
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0009.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0009.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0009.html
https://www.pmda.go.jp/english/safety/info-services/drugs/revision-of-precautions/0009.html
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ที ่ หัวข้นข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญขนงข่าว 
ข้นมูลทะเบียนในไทย ข้นมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสนบ 

3. จากการตรวจสอบเอกสารก ากับยา พบว่า 
3.1 ยา ticagrelor พบการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับการ

เต้นหัวใจ ในหัวข้อ possible side effects คือ Slow 
and/or irregular heart rate (frequency cannot be 
estimated from the available data) 

3.2 ยา nintedanib ไม่พบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ 
Nephrotic syndrome แต่พบการแจ้งเตือนการเกิด 
Proteinuria ในหัวข้อ Undesirable effects 

3.3 ยา efavirenz พบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ nervous 
system disorders ในหัวข้อ Undesirable effects ได้แก่ 
ataxia, coordination abnormal, convulsions 
(uncommon; ≥ 1/1,000 to < 1/100) 

15 Recall: AutonoMe Pre-
loaded Delivery System 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
AutonoMe Pre-loaded Delivery System จ านวน 1 
รุ่นการผลิด (Lot no. 25273625) เนื่องจากพบเลนส์ 
18.5D ปนอยู่ใน 24.5D AutonoMe Pre-loaded 
Delivery System ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน
เลนส์ตาที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการหัก
เหของแสงหลังการผ่าตัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็น
ของผู้ป่วย 
 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
โดยบริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งรายงานการด าเนินการแก้ไข เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ (FSCA) ต่อ อย.
เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งว่าไม่มีการน าเข้า lot/serial No. 
ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://apps.tga.gov.au/PROD/S

ARA/arn-report.aspx 
16 Recall: Triathlon Tritanium 

Tibial Baseplate and 
Triathlon Primary Tibial 
Baseplate 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

TGA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเคร่ืองมือแพทย์ชื่อ 
Triathlon Tritanium Tibial Baseplate and 
Triathlon Primary Tibial Baseplate เนื่องจากพบ 
catalogue number และ lot number บนเคร่ืองมือ
แพทย์ดังกล่าวผิด ซึ่งท าให้ไม่ตรงกับบนฉลาก โดย
รายละเอียดของเคร่ืองมือแพทย์ที่ถูกเรียกคืนมีดังนี้ 
Product name: Triathlon Tritanium Tibial 
Baseplate and Triathlon Primary Tibial 
Baseplate 
Product codes: 5526B600 and 5520B700 
Lot numbers: JDA9H and LS42C1 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
โดยบริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ บริษัท
ได้ส่งรายงานการด าเนินการแก้ไข เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช้เคร่ืองมือแพทย์ (FSCA) ต่อ อย.เรียบร้อยแล้ว 
โดยแจ้งว่าไม่มีการน าเข้า lot/serial No. ดังกล่าวใน
ประเทศไทย 

 
https://apps.tga.gov.au/PROD/S

ARA/arn-report.aspx 

https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-report.aspx
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-report.aspx
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-report.aspx
https://apps.tga.gov.au/PROD/SARA/arn-report.aspx
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ที ่ หัวข้นข่าว ผลิตภัณฑ์ สาระส าคัญขนงข่าว 
ข้นมูลทะเบียนในไทย ข้นมูลส าคัญ 

ในประเทศไทย 
แหล่งข่าว 

มี ไม่มี ระหว่าง
ตรวจสนบ 

17 Pfizer Voluntary 
Nationwide Recall of Lots 
of ACCURETICTM (Quinapril 
HCl/Hydrochlorothiazide), 
Quinapril and 
Hydrochlorothiazide 
Tablets, and Quinapril 
HCl/Hydrochlorothiazide 
Tablets Due to N-
NitrosoQuinapril Content 

ยา U.S.FDA แจ้งว่าบริษัท Pfizer ได้แจ้งเรียกคืนยา 
Accuretic (quinapril HCl/hydrochlorothiazide) 
จ านวน  6  รุ่นกา รผลิ ต ,  quinapril and 
hydrochlorothiazide จ านวน 1 รุ่นการผลิต และ 
quinapril HCl/ hydrochlorothiazide จ านวน 4 รุ่น
การผลิต โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการปนเปื้อนของ
สาร nitrosamine (N-nitroso-quinapril) เกินกว่าค่าที่
ยอมรับได้ โดยรายละเอียดของยาที่เรียกคืนมีดังนี้ 

Product 
name 

Lot 
No. 

Exp. Strength 

Accuretic 
(quinapril 
HCl/HCTZ) 

G5379 08/2024 10/12.5 mg 
EA6686 04/2022 10/12.5 mg 
FG5381 08/2024 20/12.5 mg 
EA6665 04/2022 20/12.5 mg 
CN0640 04/2022 20/12.5 mg 
ET6974 02/2023 20/25 mg 

quinapril 
and HCTZ 

FE3714 02/2023 20/25 mg 

quinapril 
HCl/HCTZ 

DN6931 03/2023 20/12.5 mg 
ED3904 03/2023 20/12.5 mg 
ED3905 03/2023 20/12.5 mg 
DP3414 02/2023 20/25 mg  

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบว่า บริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ได้ขอยกเลิกทะเบียนต ารับยา Accuretic ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2563 และไม่พบการขึ้นทะเบียนต ารับยา quinapril 
and hydrochlorothiazide และ quinapril HCl/ 
hydrochlorothiazide 

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

alerts/pfizer-voluntary-
nationwide-recall-lots-
accuretictm-quinapril-

hclhydrochlorothiazide-
quinapril-and 

 

18 Sandoz, Inc. Issues 
Nationwide Recall of 13 
Lots of Orphenadrine 
Citrate 100 mg Extended 
Release Tablets Due to 
Presence of a Nitrosamine 
Impurity 

ยา U.S.FDA แจ้งว่าบริษัท Sandoz Inc. ได้แจ้งเรียกคืน
ยา Orphenadrine Citrate 100 mg Extended 
Release (ER) จ านวน 13 รุ่นการผลิต โดยสมัครใจ 
เนื่ องจากพบการปนเปื้ อนของสาร nitrosamine 
(NMOA or Nitroso-Orphenadrine) เกินกว่าค่าที่
ยอมรับได้ โดยรายละเอียดของยาที่เรียกคืนมีดังนี้ 

Product 
Name 

Lot No. Exp. MFD 

Orphena-
drine 
Citrate ER 
Tablets 

JX6411 05/2022 5/24/2019 
JX6413 05/2022 5/24/2019 
KC0723 08/2022 8/21/2019 
KC3303 08/2022 8/21/2019 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา Orphenadrine 
Citrate Extended Release (ER) ในประเทศไทย 

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

alerts/sandoz-inc-issues-
nationwide-recall-13-lots-

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/pfizer-voluntary-nationwide-recall-lots-accuretictm-quinapril-hclhydrochlorothiazide-quinapril-and
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
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ตรวจสนบ 

KE4348 11/2022 11/6/2019 
KE7169 11/2022 11/6/2019 
KE4349 11/2022 11/6/2019 
KL3199 03/2023 3/3/2020 
KM0072 03/2023 3/3/2020 
KS3939 03/2023 3/3/2020 
LA7704 10/2023 10/6/2020 
LA7703 10/2023 10/6/2020 
LA9243 11/2023 11/18/2020 

 

orphenadrine-citrate-100-mg-
extended-release-tablets-due 

19 Celltrion USA Recalls 
Certain Point of Care 
Celltrion DiaTrust COVID-
19 Ag Rapid Tests for False 
Positive Test Results and 
Unauthorized Shelf Life 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

U.S. FDA แจ้งว่าบริษัท Celltrion USA เรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag Rapid 
Test เนื่องจากมีรายงานผลบวกที่ผิดพลาด (false 
positive) จ านวนมาก อาจท าให้เกิดการกระจายของ
เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ รวมถึงฉลากของผลิตภัณฑ์
ระบุวันอายุการใช้งาน 18 เดือน ผิดจากที่ ได้ รับ
อนุญาต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียน
แบบฉุกเฉินก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานได้ 
12 เดือน 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย 

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

devices/medical-device-
recalls/celltrion-usa-recalls-certain-
point-care-celltrion-diatrust-covid-

19-ag-rapid-tests-false-positive 
20 Medical Device Safety 

Alert: Abbott Medical 
TactiCath Contact Force 
Ablation Catheter Sensor 
Enabled 

เคร่ืองมือ
แพทย์ 

Department of Health Hong Kong แจ้งการเรียก
คืนเคร่ืองมือแพทย์ TactiCath Contact Force 
Ablation Catheter Sensor Enabled [Models: A-
TCSE-DF, A-TCSE-DD] ของบริษัท Abbott Medical 
โดยสมัครใจ จ านวน 50 รุ่นการผลิต เนื่องจากพบ
ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อกับ TactiSys ซึ่ง
ระบุว่า คุณสมบัติการตรวจจับแรงสัมผัส (Contact 
Force Cathter) มีไว้ส าหรับใช้คร้ังเดียวเท่านั้น ท าให้
ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนใช้งานหรือใช้งานต่อ
โดยไม่ ใช้ คุณสมบัติ การตรวจจั บแรงสั มผั ส ซึ่ ง
ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการ
ใช้อุปกรณ์ 

   ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
โดยบริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด ทั้งนี้ 
บริษัทได้ส่งรายงานการด าเนินการแก้ไข เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ (FSCA) ต่อ อย.
เรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งว่าไม่มีการน าเข้า lot/serial No. 
ดังกล่าวในประเทศไทย 

 
https://www.mdd.gov.hk/en/safet
y-alerts-communications/safety-
alerts-special-warnings/md-listed-
under-mdacs/safety-alerts/index-

id-2264.html 

https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/sandoz-inc-issues-nationwide-recall-13-lots-orphenadrine-citrate-100-mg-extended-release-tablets-due
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/celltrion-usa-recalls-certain-point-care-celltrion-diatrust-covid-19-ag-rapid-tests-false-positive
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/celltrion-usa-recalls-certain-point-care-celltrion-diatrust-covid-19-ag-rapid-tests-false-positive
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/celltrion-usa-recalls-certain-point-care-celltrion-diatrust-covid-19-ag-rapid-tests-false-positive
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/celltrion-usa-recalls-certain-point-care-celltrion-diatrust-covid-19-ag-rapid-tests-false-positive
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/celltrion-usa-recalls-certain-point-care-celltrion-diatrust-covid-19-ag-rapid-tests-false-positive
https://www.mdd.gov.hk/en/safety-alerts-communications/safety-alerts-special-warnings/md-listed-under-mdacs/safety-alerts/index-id-2264.html
https://www.mdd.gov.hk/en/safety-alerts-communications/safety-alerts-special-warnings/md-listed-under-mdacs/safety-alerts/index-id-2264.html
https://www.mdd.gov.hk/en/safety-alerts-communications/safety-alerts-special-warnings/md-listed-under-mdacs/safety-alerts/index-id-2264.html
https://www.mdd.gov.hk/en/safety-alerts-communications/safety-alerts-special-warnings/md-listed-under-mdacs/safety-alerts/index-id-2264.html
https://www.mdd.gov.hk/en/safety-alerts-communications/safety-alerts-special-warnings/md-listed-under-mdacs/safety-alerts/index-id-2264.html
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21 National Patient Safety 
Alert: Philips Health 
Systems V60, V60 Plus 
and V680 ventilators: 
potential unexpected 
shutdown leading to 
complete loss of 
ventilation 

เครื่องมือ
แพทย์ 

MHRA แจ้งเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ V60, V60 Plus และ V680 
ventilators ของบริษัท Philips Health Systems 
ว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอาจมีการปิดตัวลง 
(shutdown) อย่างไม่คาดคิด 

   จากการตรวจสอบจากฐานข้อมูล อย. พบว่ามีการขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  ท้ังนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการรายงานการ
ด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ
แพทย์ (FSCA) ให้กับ อย. 

 
https://www.gov.uk/drug-device-

alerts/national-patient-safety-
alert-philips-health-systems-v60-
v60-plus-and-v680-ventilators-

potential-unexpected-shutdown-
leading-to-complete-loss-of-
ventilation-natpsa-slash-2022-

slash-002-slash-mhra 
22 Iodine-Containing Contrast 

Media: Drug Safety 
Communication - FDA 
Recommends Thyroid 
Monitoring in Babies and 
Young Children Who 
Receive Injections of 
Iodine-Containing Contrast 
Media for Medical Imaging 

ยา US FDA แจ้งเตือนเร่ืองความปลอดภัยของยา 
iodinate contrast media ทั้งกลุ่ม เกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ไม่ท างานหรือระดับ
ฮอร์โมนไทรอยด์ลดลงชั่วคราว ในผู้ป่วยเด็กอายุต่ า
กว่า 3 ปี ที่ได้รับยาดังกล่าวผ่านทางหลอดเลือด โดย
บุคลากรทางการแพทย์ควรติดตามการท างานต่อม
ไทรอยด์ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ภายหลังได้รับยา 
หากพบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ให้รักษาตาม
อาการ เพ่ือปกป้องกันการเกิดความบกพร่องทาง
สติปัญญาและพัฒนาการอื่นๆ ของผู้ป่วยในอนาคต 
โดยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะดังกล่าว 
ได้แก่ ทารกคลอดก่อนก าหนด ทารกที่มีน้ าหนักแรก
เกิดต่ ามาก เด็กที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เด็กที่อยู่
ในภาวะวิกฤต และเด็กที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 

   1. ผลการตรวจสอบจากระบบตรวจสอบทะเบียนของ
ส านักงานฯ พบการขึ้นทะเบียนยากลุ่ม iodinate 
contrast media เช่น ยา Iobitridol (2 ทะเบียน) 
Iohexol (10 ทะเบียน) Iomeprol (3 ทะเบียน) 
Iopamidol (10 ทะเบียน) Iopromide (4 ทะเบียน) 
Ioversol (8 ทะเบียน) และ Iodixanol (2 ทะเบียน) 
2. ข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มี.ค. 65) พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

- ยา Iobitridol จ านวน 1,760 ฉบับ พบในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 4 ฉบับ 

- ยา Iohexol จ านวน 1,823 ฉบับ พบในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 6 ฉบับ 

- ยา Iomeprol จ านวน 320 ฉบับ พบในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

- ยา Iopamidol จ านวน 1,400 ฉบับ พบรายงาน
ในเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 5 ฉบับ 

- ยา Iopromide จ านวน 10,190 ฉบับ พบในเด็ก
อายุต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 40 ฉบับ 

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

dical-product-safety-
information/iodine-containing-
contrast-media-drug-safety-

communication-fda-
recommends-thyroid-

monitoring-babies 

https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.gov.uk/drug-device-alerts/national-patient-safety-alert-philips-health-systems-v60-v60-plus-and-v680-ventilators-potential-unexpected-shutdown-leading-to-complete-loss-of-ventilation-natpsa-slash-2022-slash-002-slash-mhra
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/iodine-containing-contrast-media-drug-safety-communication-fda-recommends-thyroid-monitoring-babies
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- ยา Ioversol จ านวน 1,149 ฉบับ พบในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 6 ฉบับ 

- ยา Iodixanol จ านวน 717 ฉบับ พบในเด็กอายุ
ต่ ากว่า 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  ทั้งนี้ไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
ต่อมไทรอยด์ 

 


