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ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

 
ในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
1. การตรวจจับสัญญาณอันตราจากการใช้วัคซีน COVID-19 ได้พิจารณาข้อมูลจากฐานข้อมูล 

MOPH IC ฐานข้อมูล Thai Vigibase และฐานข้อมูลกรมควบคุมโรค โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ 
1.1 คัดเลือกคู่ยา – อาการที่น่าสนใจเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดต่อไปจ านวน 3 คู่ ได้แก่ COVID-19 

Vaccine AstraZeneca – chest discomfort, CoronaVac – somnolence และ COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca – จ้ าเลือด เนื่องจากพบรายงานในฐานข้อมูลทั้ง 3 ฐาน และจากข้อมูลฐาน WHO มีพบค่าทาง
สถิติที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

1.2 ยุติการพิจารณาคู่ยา – อาการ จ านวน 9 คู่ โดยรายละเอียดดังนี้ 
1.2.1 CoronaVac - acute myocardial, CoronaVac - chest pain, COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca – chest pain, CoronaVac – hypotension, COVID-19 Vaccine AstraZeneca – hypotension 
และ CoronaVac – lymphadenopathy เนื่องจากค่าทางสถิติไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

1.2.2 COVID-19 Vaccine AstraZeneca – somnolence เนื่องจากเป็นรายงานไม่ร้ายแรง
และเป็นอาการที่มีข้อความปรากฏในเอกสารก ากับยาแล้ว 

1.2.3 COVID-19 Vaccine AstraZeneca – อาการชา, numbness เนื่องจากได้มีการประเมิน
รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว โดยให้ติดตามข้อมูลต่อ 

1.2.4 COVID-19 Vaccine AstraZeneca – ปากแห้ง/คอแห้ง เนื่องจากเป็นรายงานไม่ร้ายแรง 
และมีข้อมูลน้อย 

1.3 ติดตามคู่ยา – อาการต่อ จ านวน 14 คู่ ได้แก่ CoronaVac – arthralgia, COVID-19 Vaccine 
AstraZeneca – arthralgia, Covilo – arthralgia, Covilo – chest Discomfort, Covilo – chest Pain, 
CoronaVac – Guillain-Barre Syndrome (GBS), COVID-19 Vaccine AstraZeneca – hypertension (ติดตาม
ต่อ โดยเฉพาะรายงานกรณีร้ายแรง และผู้ที่มีโรคประจ าตัว), Covilo – hypertension, Covilo – hypotension, 
Covilo –  neuropathy, COVID-19 Vaccine AstraZeneca – syncope, Covilo – tachycardia, CoronaVac– 
จ้ าเลือด และ COVID-19 Vaccine AstraZeneca – หูอื้อ 

2. การประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้วัคซีน COVID-19 ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลการพิจารณา ดังนี้ 

2.1 CoronaVac – ความดันโลหิตสูง (hypertension)/ ความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน (blood pressure 
increased) เป็นสัญญาณที่ถูกปฏิเสธ (refuted signal) เนื่องจากอาจเกิดจากความวิตกกังวลด้านความ
ปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าว พบรายงานแค่ช่วงเริ่มต้นของการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนและปัจจุบันนี้พบเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวไม่มากดังช่วงเริ่มต้น และหลักฐานทางวิชาการที่แสดงความสอดคล้องกับองค์ความรู้
ปัจจุบันไม่สามารถอธิบายให้เห็นว่าวัคซีนดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะท าให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยเหตุผล
หรือกลไกการเกิดด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือพยาธิวิทยา อีกทั้งในฐานข้อมูลขององค์อนามัยโลกพบรายงาน
การเกิดอาการดังกล่าวจากรายงานวัคซีนชนิดอ่ืนด้วย โดยพบทั้งชนิดวัคซีนเชื้อตาย ชนิด vector และชนิด 
mRNA 

2.2 CoronaVac – อาการชา และ COVID-19 Vaccine AstraZeneca – อาการชา เป็น
สัญญาณต้องติดตาม (monitor signal) และยังไม่ต้องด าเนินการสื่อสารความเสี่ยง แต่ควรมีการประเมิน
สัญญาณ (signal assessment) อีกครั้ง เนื่องจากระยะเวลาการเกิดอาการดังกล่าวหลังได้รับวัคซีนไม่น่า
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สอดคล้องกับการท าให้เกิดอาการชาหรือส่งผลกระทบให้ความผิดปกติทางระบบประสาท และหลักฐานทาง
วิชาการท่ีแสดงความสอดคล้องกับองค์ความรู้ปัจจุบัน (coherence) ไม่สามารถอธิบายให้เห็นว่าวัคซีนดังกล่าว
มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้เกิดอาการชาด้วยเหตุผลหรือกลไกการเกิดด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือพยาธิวิทยา  
แตเ่นื่องจากค่า ROR แสดงให้เห็นถึงนัยส าคัญ จึงควรที่จะต้องติดตามต่อไป 

3. จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความเสี่ยง 
 แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง การเกิดความดันโลหิตสูง/เพ่ิมขึ้น
ไม่ใช่ความเสี่ยงจากการได้รับวัคซีนโคโรนาแวค 

4. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 2,618 ฉบับ ดังนี้ 
4.1 รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน 1,662 ฉบับ เป็นรายงานจาก 

1) โรงพยาบาลเครือข่าย 1,422 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 381 ฉบับ (ร้อยละ 
26.79) 

2) ผู้ประกอบการ 240 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 105 ฉบับ (ร้อยละ 43.75) 
4.2 รายงานแบบเอกสาร จ านวน 956 ฉบับ เป็นรายงานจาก 

1) โรงพยาบาลเครือข่าย 954 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 199 ฉบับ (ร้อยละ 
21.06)  

2) รายงานจากผู้ประกอบการ 2 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 1 ฉบับ (ร้อยละ 50) 
3) ไม่มีรายงานจากร้านยา 

5. ได้รับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์จากฐานข้อมูล HPVC จ านวน 1,158 ฉบับ ดังนี้ 
5.1 รายงานตามแบบรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึง 

ประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 1) 
1) รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ จ านวน 21 ฉบับ 
2) รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค จ านวน 11 ฉบับ 

5.2 รายงานตามแบบรายงานสรุปภาพรวมตามรอบรายงานการเกิดผลการทางานอันผิดปกติของ
เครื่องมือแพทย์และเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนอกประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 2) (รอบรายงาน
เดือน 5 กุมภาพันธ์ 2564-30 มิถุนายน 2564) ณ 31 สิงหาคม 2564 จ านวน 1,080 ฉบับ 

5.3 รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (แบบ ร.ม.พ. 3) จ านวน 
46 ฉบับ (มีรายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 13 ฉบับ โดยเป็นรายงานฉบับแรก 4 ฉบับ และฉบับสุดท้าย 
จ านวน 9 ฉบับ โดยเป็นรายงานที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จ านวน 4 ฉบับ) 

6. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสัตว์จากผู้รับอนุญาต จ านวนทั้งสิ้น 2 ฉบับ ซึ่ง
แบ่งเป็นรายงานชนิดไม่ร้ายแรง จ านวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 50) และร้ายแรง จ านวน 1 ฉบับ (ร้อยละ 50) โดย
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สัตว์ได้รับยาพบความผิดปกติคือ skin necrosis, thrombocytopenia, 
bacterial skin infection NOS, trauma NOS, lymphopenia และเสียชีวิต 

7. ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร 
8. ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง 
9. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ได้มี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
9.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  

9.1.1 National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย 
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   การยกเลิกใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 1 รายการ คือ Skin Revolution - Acne 
Clearing Solution ที่ผลิตจากประเทศจีน เนื่องจากพบการปลอมปนของยา Clindamycin และ 
Metronidazole 

9.1.2 องค์การอาหารและยา ประเทศฟิลิปปินส์ 
(1) การแจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า Equirab 

(Anti-Rabies Serum (Equine) 200 IU/ml (1000 IU/5 ml)) Batch number A02719010, 
A02719013, A06820003, A02719014 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใน Batch number ดังกล่าว เป็น
ผลิตภัณฑ์ปลอม 

(2) การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา ดังนี้ 
    (2.1) ผลิตภัณฑ์ยา Mupirocin 20 mg/g (2%) เนื่องจาก ปัญหา Out-of-
specification ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชื่อการค้า Mupizee Ointment, batch number 821-49, 821-486, 
Mirocid Ointment, batch number 047, Rosen Ointment, batch number 103 
    (2.2) ผลิตภัณฑ์ยา Isopropyl Alcohol 70% (v/v) ชื่อการค้า Zach 
Solution, batch number G2005005 เนื่องจาก ปัญหาคุณภาพ Out-of-specification และ พบการ
ปลอมปน methan 

9.2 ประเทศไทยได้ส่งรายงาน PMAS ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
  การเรียกคืนยา Ikervis Eye Drop Emulsion 1 mg/ml เลขทะเบียน 1C 67/59 (N) รุ่น
การผลิต 1L49R ของบริษัท ซันเท็น (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากพบปริมาณตัวยาส าคัญ(Ciclosporin A) 
ผิดมาตรฐาน (น้อยกว่าที่ก าหนด) 

10. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตรวม 25 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑย์า 7 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ 11 เรื่อง เครื่องส าอาง 1 เรื่อง และอาหารเสริม 6 เรื่อง มีรายละเอียดสรุป
ได้ดังนี้ 

10.1 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 7 เรื่อง แบ่งเป็น 
1) เรียกคืนยา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เรียกคืนยา varenicline เพ่ิมเติมจ านวน 4 รุ่นการผลิต 

เนื่องจากพบสาร nitrosamine เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ (ADI level) โดยขณะนี้บริษัทฯ ระงับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย 2) เรียกคืนยา Ikervis (ciclosporin) eye drop (lot no. 1L49) เนื่องจากมีปริมาณ
สาระส าคัญต่ ากว่ามาตรฐาน โดยส านักงานฯ ได้แจ้งการเรียกเก็บยาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 3) เรียกคืน 
COVID-19 Vaccine Moderna จ านวน 1.63 ล้านโดส เนื่องจากพบการปนเปื้อนที่โรงงานการผลิต โดยขณะนี้ไม่
มีการน าเข้ามาในประเทศไทย และ 4) เรียกคืนยา lidocaine topical solution 4% (lot no. 14218) 
เนื่องจากความคงตัวของยาเดือนที่ 18 มีปริมาณยามากกว่าที่ก าหนด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในประเทศไทย 

2) เพ่ิมข้อความค าเตือนบนเอกสารก ากับยา 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ปรับปรุงข้อมูล (product 
information) ของ COVID-19 Vaccine Janssen โดยเพ่ิมอาการ immune thrombocytopenia, dizziness 
และ tinnitus จากการตรวจสอบเอกสารกำกับยาของประเทศไทยพบการระบุ thrombocytopenia and 
coagulation disorders และ 2) ปรับปรุงข้อมูลของ Comirnaty โดยเพ่ิมอาการ Bell’s Palsy จากการ
ตรวจสอบเอกสารก ากับยาของประเทศไทยพบว่ามีการระบุกอาการ acute peripheral facial paralysis 

3) แจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัย 1 เรื่อง ได้แก่ การเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับยา 
Pepaxto (melphalan flufenamide) เนื่องจากผลการศึกษาทางคลินิก (OCEAN, Study OP-103) ซึ่งประเมิน
การใช้ Pepaxto ร่วมกับ low-dose dexamethasone ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา พบว่ามี
ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิ ตเ พ่ิมขึ้ น เมื่ อเปรี ยบเทียบกับการใช้  pomalidomide ร่ วมกับ low-dose 
dexamethasone 
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10.2 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 11 เรื่อง แบ่งเป็นเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ 6 เรื่อง 
และแจ้งข้อมูลความปลอดภัย 5 เรื่อง โดยทุกเรื่องบริษัทผู้รับอนุญาตในประเทศไทยได้จัดท ารายงานการ
ด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) แจ้งแก่ส านักงานฯ เรียบร้อยแล้ว 

10.3 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 1 เรื่อง ได้แก่ การเรียกคืนเครื่องส าอาง Neutrogena 
Ultra Sheer Body Mist Sunscreen Spray SPF 50+ (aerosol sunscreen) เนื่องจากตรวจพบสาร benzene 
เกินกว่าค่ามาตรฐาน จากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย รวมทั้งอย.ได้เผยแพร่ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องการเครื่องส าอางดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 

10.4 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 6 เรื่อง ได้แก่ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ One Night Love 
tablets, Black Ant King tablets, 365 Skinny High Intensity and 365 Skinny Emergency Boutique, 
Hydro Pineapple Burn, AB SLIM Slim-cellulose capsule และ He Absolute King sachets ซึ่งจากการ
ตรวจสอบไม่พบข้อมูลการขึ้นผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

11. มีรายงาน dead case และ/หรือ case อ่ืนที่ต้องสอบสวน (เม่ือได้รับแจ้ง) จ านวนทั้งหมด 
265 เรื่อง แบ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีน 264 เรื่อง และกรณีที่เกี่ยวข้องกับรายงานปัญหา
คุณภาพเครื่องมือแพทย์ 1 เรื่อง 

12. การบริการข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย  
12.1 หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 เรื่อง 

(1) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน (หน่วยงานที่ขอ: กรมควบคุมโรค) 
(2) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาท (หน่วยงานที่ขอ: กองควบคุมวัตถุเสพติด) 
(3) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ (หน่วยงานที่ขอ: 

กองยา) 
(4) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสัตว์ (หน่วยงานที่ขอ: กองยา) 
(5) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์หลังจากใช้ยาที่มีส่วนประกอบของ pancreatic 

enzymes (หนว่ยงานที่ขอ: กองนโยบายแห่งชาติด้านยา) 
12.2 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 7 ค าขอ 

(1) ข้อมูล AE จากการใช้ยา TETRAFLU 
(2) ข้อมูล AE จากการใช้ยา DRAMAMINE 
(3) ข้อมูล AE จากการใช้ยา MEVALOTIN PROTECT 20 MG, MEVALOTIN PROTECT 

40 MG, CRAVIT TAB, CRAVIT I.V., GRACEVIT TAB 50, EFFIENT FILM COATED TABLETS (5 MG), 
EFFIENT FILM COATED TABLETS (10 MG), TARIVID OTIC SOLUTION, JAPROLOX (TABLETS), 
IRRIBOW TABLETS 5 MCG, LIXIANA 15 MG, LIXIANA 30 MG, LIXIANA 60 MG, DIAGNOGREEN 
INJECTION 25 MG, PENTHROX และ TRANSAMIN 

(4) ข้อมูล AE จากการใช้ยา BOOSTAGEN และ PERTAGEN 
(5) ข้อมูล AE จากการใช้ยา BRONAL SYRUP, DOMAR, EUROFER – IRON, EUROFER, 

FEXOFAST, FLUIFORT, MACMIROR COMPLEX, METADOXIL, NIDOL, NIDOL GEL, PANBESY, 
PUROXAN และ FLAMINA 
 


