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ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน กันยายน 2564 

 
ในชวงเดือน กันยายน 2564 ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ กองยุทธศาสตรและ

แผนงาน ไดมีการดําเนินงานที่สําคัญ สรุปไดดังนี้  
1. คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝาระวังอันตรายจากการใชยาสําหรับมนุษย อยูระหวางการพัฒนา 

(ราง) แนวทางสําหรับกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม 
ที่ประสงคผลิต นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบันที่มีลักษณะเปนยาสําเร็จรูป ในการรายงาน
ขอมูลหรือรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา และปรับปรุงแนวทางการนําเสนอเรื่องเขาพิจารณาในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 

2. จดหมายขาว HPVC Safety News สื่อสารความเสี่ยง 
 ในเดือนกันยายน 2564 ไมมีการแจงเตือนเรื่องความปลอดภัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย  

3. ไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาทั้งสิ้น 2,931 ฉบับ ดังนี้ 
3.1 รายงานผานระบบอนิเทอรเน็ต จํานวน 2,120 ฉบับ เปนรายงานจาก 

(1) โรงพยาบาลเครือขาย 1,865 ฉบับ เปนรายงานประเภทรายแรง 522 ฉบับ (รอยละ 27.99) 
(2) ผูประกอบการ 255 ฉบับ เปนรายงานประเภทรายแรง 158 ฉบับ (รอยละ 61.96) 

3.2 รายงานแบบเอกสาร จํานวน 811 ฉบับ เปนรายงานจาก 
(1) โรงพยาบาลเครือขาย 796 ฉบับ เปนรายงานประเภทรายแรง 417 ฉบับ (รอยละ 52.39)  
(2) รายงานจากผูประกอบการ 15 ฉบับ เปนรายงานประเภทรายแรง 7 ฉบับ (รอยละ 46.67) 
(3) ไมมีรายงานจากรานยา 

4. ไดรับรายงานปญหาจากการใชเครื่องมือแพทยจากฐานขอมูล HPVC จํานวน 205 ฉบับ ดังนี ้
4.1 รายงานตามแบบรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยหรือเหตุการณอันไมพึง

ประสงคที่เกิดขึ้นกับผูบริโภคในประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 1) จํานวน 76 ฉบบั 
(1) รายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย จํานวน 59 ฉบับ 
(2) รายงานเหตุการณอันไมพึงประสงคที่เกิดข้ึนกับผูบริโภค จํานวน 17 ฉบับ 

4.2 รายงานการดําเนินการแกไขเพื่อความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย (แบบ ร.ม.พ. 3) 
จํานวน 129 ฉบับ (มีรายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑทั้งสิ้น 45 ฉบับ โดยเปนรายงานฉบับแรก 7 ฉบับ รายงาน
ติดตามผล 28 ฉบับ และฉบับสุดทาย จํานวน 10 ฉบับ โดยเปนรายงานที่ไมมีผลิตภัณฑในประเทศไทย จํานวน 4 
ฉบับ) 

5. ไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาสัตวจากผูรับอนุญาต จํานวนทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดย
แบงเปน 

 5.1 เหตุการณไมพึงประสงคชนิดไมรายแรง จํานวน 4 ฉบับ (รอยละ 57.14)   
 5.2 เหตุการณไมพึงประสงคชนิดรายแรง จํานวน 3 ฉบับ (รอยละ 42.85) ในจํานวนรายงาน

ดังกลาวพบรายงานเหตุการณฯ ที่สัตวไดรับยาและเสียชีวิตจํานวน 2 ฉบับ โดยเกิดอาการ choke, drowsiness, 
central nervous system depression, stupor, breathing difficulty เปนตน 

6. ไมไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑอาหาร 
7. ไมไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชเครื่องสําอาง 
8. ระบบเตือนภัยเรงดวนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ไดมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
8.1 ประเทศไทยไดรับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี ้
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(1) Health Science Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร 
   (1.1) การเรียกคืนยา Ikervis (ciclosporin) 1 mg/ml eye drop จํานวน 2 รุนการผลิต 

ไดแก R14347H และ R14347L เนื่องจากผลการศึกษาความคงตัวตามปกติ (routine stability studies) พบมี
ปริมาณสารสําคัญต่ํากวามาตรฐาน 

   (1.2) การเรียกคืนยา Sartocad 50 Film Coated Tablet (losartan 50mg) รุนการ
ผลิต LR219002A ของบริษัท Uni Drug House เนื่องจากตรวจพบการปนเปอนสาร 5-[4’-[(5-(azido methyl)-
2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl) methyl]-[1,1’-biphenyl]-2-yl]-1H-tetrazole (5-AMBBT) เกินกวาคา
มาตรฐานที่ยอมรับได ทั้งนี้การเรียกคืนดังกลาวเปนระดับที่ 2 (Class II Recall) ซึ่งเปนการเรียกคืนผลิตภัณฑ
สุขภาพท่ีไมไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

(2) National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย  
     (2.1) การยกเลิกใบจดแจงผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 1 รายการ คือ Luxe Lily Beauty 

Peeling Oil เนื่องจากพบการปลอมปนของสารหามใชคือ Hydroquinone 
 8.2 ในเดือน กันยายน 2564 ประเทศไทยไมไดสงรายงาน PMAS ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 
9. การเฝาระวังขอมูลความปลอดภัยทางอนิเทอรเน็ตรวม 20 เรื่อง โดยแบงเปนขาวเก่ียวกับผลิตภัณฑ

ยา 14 เรื่อง เครื่องมือแพทย 4 เรื่อง เครื่องสําอาง 2 เรื่อง มีรายละเอียดสรุปไดดังนี ้
9.1 ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑยา 14 เรื่อง แบงเปน 

(1) เรียกคนืยา 9 เรื่อง ไดแก  
 (1.1) การเรียกคืนผลิตภัณฑวัคซีน COVID-19 ของบริษัท Moderna Inc. ในประเทศ

ญี่ปุน จํานวน 3 รุนการผลิต (3004667, 3004734 และ 3004956) เนื่องจากพบการปนเปอนของโลหะ 
สแตนเลส ขณะนี้ยังไมไดมีการนําเขามาในประเทศไทย 

 (1.2) การสั่งระงับใชวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค จํานวน 25 ชุด รวม 12 ลานโดส 
เนื่องจากวัคซีนดังกลาวที่สงมาใหประเทศบราซิลผลิตจากโรงงานที่ไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้วัคซีนที่บริษัทนําเขามาใน
ประเทศไทยนั้นวามี lot number แตกตางจากวัคซีนในประเทศบราซิลตามรายงานขาว 

 (1.3) การเรียกคืนผลิตภัณฑยา Aminosyn II, 15%, An Amino Acid Injection, Sulfite 
Free intravenous (IV) solution จํานวน 1 lot (2,112 units) จากสถานพยาบาล เนื่องจากตรวจพบอนุภาคท่ี
มองเห็นได ทั้งนี้ไมพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย 

 (1.4) เรียกคืนผลิตภัณฑยา Firvanq® (vancomycin hydrochloride for oral solution
), Vancomycin 50 mg/mL Kit (“Firvanq®”) โดยสมัครใจ จํานวน 1 รุนการผลิต คือ 21035 เนื่องจากตรวจ
พบการใช Diluent ผิดไปจากปกติ โดยใช a First Omeprazole (FIRST-PPI) diluent แทนที่จะเปน the Firvanq 
diluent ที่ใชตามปกต ิท้ังนี้ไมพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย 

 (1.5) การเรียกคืนยา Sartocad 50 Film Coated Tablet 50mg (Losartan Potassium) 
ของบริษัท Uni Drug House รุนการผลิต LR219002A เนื่องจากตรวจพบการปนเปอนสาร 5-AMBBT เกินกวาคา
มาตรฐานที่ยอมรับได ท้ังนี้ในประเทศไทยไมพบทะเบียนยา Sartocad 50 Film Coated Tablet ของบริษัทดังกลาว 

 (1.6) การเรียกคืนผลิตภัณฑยา Ruzurgi® (amifampridine) 10 mg Tablets โดยสมัคร
ใจ จํานวน 3 รุนการผลิต คือ 18038, 18038 และ 18079 เนื่องจากตรวจพบการปนเปอนของเชื้อยีสต รา 
และแบคทีเรีย ทั้งนี้ไมพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย 

 (1.7) การเรียกคืนผลิตภัณฑยา CHANTIX® (varenicline) 0.5 mg and 1 mg Tablets โดย
สมัครใจ ทุกรุนการผลิต เนื่องจากตรวจพบการปนเปอนของ N-nitroso-varenicline เกินกวามาตรฐานที่ยอมรับได ทั้งนี้
ในประเทศไทย บริษัท ไฟเซอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑดังกลาวโดยสมัครใจ ในรุนการผลิต 
จํานวน 10 รุนการผลิต แลว 
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 (1.8) การเรียกคืนผลิตภัณฑยา Cefazolin Injection โดยสมัครใจ เนื่องจากขาดการ
รับรองดานการปราศเชื้อ (Sterility) ทั้งนี้ไมพบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย 

 (1.9) การเรียกคืนยา Glucagon จํานวน 1 รุนการผลิต (DIN 02243297, lot 
D239382A, วันที่หมดอายุ May 10, 2022) เน่ืองจากไดรับรายงานวาพบสภาพของผลิตภัณฑเปนของเหลว
บรรจุในหลอดยาแทนที่จะเปนรูปแบบผงยาซึ่งเปนรูปแบบปกติของผลิตภัณฑยาดังกลาว ทั้งนี้ไมพบการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑดังกลาวในประเทศไทย 

(2) เพ่ิมขอความคําเตือนบนเอกสารกํากับยา 4 เรื่อง ไดแก  
 (2.1) การเพ่ิมขอความคําเตือนในสวน boxed warning ของยาXeljanz/Xeljanz XR® 

(tofacitinib), Olumiant® (baricitinib) และ Rinvoq® (upadacitinib) โดยพบความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคหัวใจ 
ลิ่มเลือดอุดตัน มะเร็ง และการเสียชีวิตจากยาดังกลาว จากการสุมเอกสารกํากับยาของตางประเทศเบื้องตน (EU) 
พบขอความคําเตือนเก่ียวกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะโรคหัวใจ ลิ่มเลือดอุดตันดังกลาวแลว 

 (2.2) การเพ่ิมขอความคําเตือนในเอกสารกํากับยา erenumab เก่ียวกับความเสี่ยงของ
การเกิดภาวะความดันโลหิตสูง(hypertension) จากการตรวจสอบในเอกสารกํากับยา AIMOVIG ของตางประเทศ 
(EMA) และประเทศไทย ไมพบขอความคําเตือนเก่ียวกับความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูง(hypertension) 

 (2.3) การเปลี่ยนแปลงขอความคําเตือนในเอกสารกํากับยา Prostin E2 Vaginal Tablet 
(dinoprostone) โดยเพ่ิมขอความวาใหดําเนินมาตรการลดความเสี่ยงเปนพิเศษเก่ียวกับการเสียชีวิตของทารกจาก 
uterine hyperstimulation and uterine rupture โดยความเสี่ยงดังกลาวเปนที่ทราบกันวาสามารถเกิดขึ้นได   
จากการตรวจสอบในเอกสารกํากับยา dinoprostone ของตางประเทศ (EMA) และประเทศไทย พบขอความ       
คําเตือนเก่ียวกับเหตุการณไมพึงประสงคดังกลาวแลว 

 (2.4) การเพิ่มขอความคําเตือนในเอกสารกํากับยาของผลิตภัณฑวัคซีนโควิด-19 จํานวน   
3 รายการคือ 1. Comirnaty intramuscular injection (Pfizer Vaccine) 2. COVID-19 Vaccine Moderna 
Intramuscular Injection ( Moderna Vaccine)  3.  recombinant chimpanzee adenovirus vector 
(AstraZeneca Vaccine) จากเดิมคือ “เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดโดยไมจําเปนตองไดรับ
วัคซีนในขอบงใชเดียวกันนี้เพิ่มอีก” เพิ่มเปน “โดยหลักการแลว เมื่อฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถกระตุนภูมิคุมกัน
ได โดยไมจําเปนตองไดรับวัคซีนในขอบงเดียวกันนี้เพ่ิมอีก” จากการตรวจสอบเอกสารกํากับยาของประเทศไทยแลว
ไมไดระบุขอความดานขอจํากัดในการรับวัคซีนเพ่ิมจาก 2 เข็ม อยูแลว 

(3) แจงขอมูลดานความปลอดภัย 1 เรื่อง ไดแก ประเทศนิวซีแลนดพบรายงานผูเสียชีวิตรายแรก
ซึ่งเปนผูหญิงท่ีไดรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer/BioNTech โดยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอาการกลามเน้ือ
หัวใจอักเสบ (Myocarditis) อยางไรก็ตาม อาการดังกลาวเปนอาการที่พบไดนอยมากและทราบกันมากอนหนาแลว 
(Rare and Known AEFI) ซึ่งผูที่เก่ียวของยังมั่นใจในวัคซีนดังกลาว เนื่องจากพบวาประโยชนมีมากกวาความเสี่ยง 
อยางไรก็ตามจะยังคงเฝาระวังอาการดังกลาวอยางใกลชิดตอไป 

9.2 ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 4 เรื่อง แบงเปนเรียกคืนเครื่องมือแพทย 2 เรื่อง และ
แจงขอมูลความปลอดภัย 2 เรื่อง โดยทุกเรื่องบริษัทผูรับอนุญาตในประเทศไทยไดจัดทํารายงานการดําเนินการ
แกไขเพื่อความปลอดภัยในการใชเครื่องมือแพทย (FSCA) แจงแกสํานักงานฯ เรียบรอยแลว 

9.3 ขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 2 เรื่อง ไดแก การประกาศแจงเตือนผูบริโภคไมใหใช
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีมีสวนผสมของสาร hydroquinone เกินกวามาตรฐานที่กําหนด และการประกาศระงับ
ทะเบียนและเรียกคืนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง PURE75 gel hand sanitizer เนื่องจากตรวจพบการปลอมปนสาร 
Methanol 
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
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10. มีรายงาน dead case และ/หรือ case อื่นท่ีตองสอบสวน (เม่ือไดรับแจง) จํานวนทั้งหมด 449 
เรื่อง เปนกรณีท่ีเกิดขึ้นหลังการไดรับวัคซีนทั้งหมด 

11. การบริการขอมูลขาวสารความปลอดภัย  
11.1 หนวยงานภาครัฐ จํานวน 4 เรื่อง 

(1) ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคหลังจากไดรับวัคซีน (หนวยงานที่ขอ: กรมควบคุมโรค) 
(2) ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

(หนวยงานที่ขอ: กองควบคุมวัตถุเสพติด) 
(3) ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาที่ไดรับจากผูประกอบการ (หนวยงานที่ขอ: กองยา) 
(4) ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาสัตว (หนวยงานที่ขอ: กองยา)  

11.2 หนวยงานภาคเอกชน จํานวน 12 คําขอ 
(1) ขอมูล AE จากการใชยา DENOSUMAB 
(2) ขอมูล AE จากการใชยา SIGNIFOR และ SIGNIFOR LAB 
(3) ขอมูล AE จากการใชยา LEVONORGESTREL และ  POSTINOR 
(4) ขอมูล AE จากการใชยา LATUDA 
(5) ขอมูล AE จากการใชยา TELFAST 
(6) ขอมูล AE จากการใชยา NUTRILITE BIO C PLUS 
(7) ขอมูล AE จากการใชยา ZINFORO (600 MG) 
(8) ขอมูล AE จากการใชยา HIBOR  
(9) ขอมูล AE จากการใชยา TRANSAMIN CAPSULE และ POCITRIN TAB 
(10) ขอมูล AE จากการใชยา Tarivid Ophthalmic Ointment 
(11) ขอมูล AE จากการใชยา ARTRODAR, AZYTER และ OSTENIL 
(12) ขอมูล AE จากการใชยา PRECEDEX 


