
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานวิชาการ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม  2555 

 ในเดือนตุลาคม 2555 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 
มีการดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
            1. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 5,092 ฉบับ ได้แก่ 

 1.1 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย 5,092 ฉบับ ในจํานวนนี้เป็นการรายงานทางอินเตอร์เน็ต 
จํานวน 3,789 ฉบับ (ร้อยละ 74.4) และจากแบบฟอร์มรายงาน จํานวน 1,303 ฉบับ โดยเป็นรายงาน ADR ท่ี
ร้ายแรง 334 ฉบับ (ร้อยละ 6.55)  

 1.2 ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์
 1.3 ได้รับรายงานจากร้านยา 5 ฉบับ 
 1.4 รายงานจากผู้ประกอบการ 15 ฉบับ เป็น ADR ท่ีไม่ร้ายแรงจํานวน 11 ฉบับ ร้ายแรง 4 ฉบับ 

(ร้อยละ 26.6)  
 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง 4 ฉบับ เป็นรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1) รายงานอาการไม่พึงประสงค์ ชนิด non labeled adverse reaction   จํานวน 1 ราย 

            พบอาการไม่พึงประสงคภ์าวะ rash และ swelling ภายหลงัใช้วัคซีน Prevnar-13   โดยอาการไม่
พึงประสงค์ดังกล่าวเป็น non-labeled adverse drug reactions พบในผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปี  ผลการประเมิน 
causality assessment เป็น probable  

 2) รายงานอาการไม่พึงประสงค์ท่ีได้รับจากระบบ Safety Monitoring Program (SMP)  จํานวน 2 
ราย 
            2.1) พบอาการไม่พึงประสงคค์ือ ภาวะ Prolonged neutropenia and thrombocytopenia 
ภายหลงัการใช้ยา Dasatinip (100 mg.) โดยทําให้ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น ผู้ป่วยใช้ยาต่อไปแต่ลด
ขนาดยาลง ผลการประเมิน causality assessment เป็น probable 
           2.2) พบอาการไม่พึงประสงค์ภาวะ Cushing syndrome ภายหลังการใช้ยา fluticasone inhaler 
และยา ritonavir ซ่ึงเป็นผลจากปฏิกิริยาต่อกันของยาทั้ง 2 เป็นอาการไม่พึงประสงคท่ี์ร้ายแรง ผลการ
ประเมิน causality assessment เป็น probable 
 
          2. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 4 เรื่อง (เอกสารแนบ) ได้แก่  

(1) Licorice Abuse: Time to send a warning message 
(2) Stryker Instruments Neptune 1 Silver and Neptune 2 Ultra Waste 

Management System: Safety Communication- Reports of serious tissue 
damage 

(3) New England compounding Center (NECC) potentially contaminated 
Medication : Fungal Meningitis Outbreak 

(4) HRT reduces risk of heart attack, study suggests 
(5) CDC Responds to Multistate Fungal Meningitis Outbreak 
 

           3. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ในเดือน
ตุลาคม 2555 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 
  3.1   ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จํานวน 33 รายการ ได้แก่  
   (1) จากประเทศกัมพูชา จํานวน 28 รายการ ได้แก่ 
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    - การถอนผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน จํานวน 5 รายการ ได้แก่ ยาเม็ด 
Colmax® ไม่ระบุช่ือสารสําคัญ ยาหยอดตา Dexacol® (chloramphenicol 2.0 mg, dexamethasone 
1.0 mg) ยา Konimex® ไม่ระบุช่ือสารสําคัญ ยา Optafein® ไม่ระบุช่ือสารสําคัญ และยา Theratussine® 
ไม่ระบุช่ือสารสําคัญ แจ้งสาเหตุแจ้งว่า ไม่ระบุเลขทะเบียน พบตัวอักษรภาษาอื่น และลักษณะกล่องแตกต่าง
จากเดิม  
    - การยกเลิกทะเบียนยาแผนปัจจุบัน จํานวน 23 รายการ เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กําหนด ได้แก่ ไม่ผ่านมาตรฐานด้านการละลาย ด้าน content 
uniformity หรือด้าน quantity test  
           (2) จากประเทศสิงคโปร์ ถึงการออกจดหมายแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ที่ร้ายแรงจํานวน 3 รายงานซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 รายงาน ได้แก่ ยา FLUTULANG® ทําให้ผู้ป่วยเกิดผื่น
แพ้รุนแรง Toxic epidermal necrolysis ยา KAPSUL GAUT ® (ASAM URAT) ทําให้ผู้ป่วยเกิด 
Cushing’s syndrome และยา TRUE PROLIFE VEGROW® 400 mg ทําให้ผู้ป่วยปวดศีรษะ หายใจลําบาก  
          (3) จากประเทศเวียดนาม ถึงการยกเลิกทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา (registration 
canceled)  จํานวน 2 รายการ ได้แก่ ยกเลิกทะเบียนยาที่มีส่วนประกอบของตัวยา buflomedil เนื่องจากมี
ความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์จากการใช้ยา ซ่ึงยา buflomedil ไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับในประเทศไทย
แล้ว และยกเลิกทะเบียนยา Piroxicam capsules USP 20 mg ผลิตโดย Minimed Laboratories Pvt., 
Ltd. ประเทศอินเดีย เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านการละลายตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  
  3.2 ประเทศไทยไม่มีการส่งรายงาน PMAS ให้กับประเทศอาเซียน ในช่วงเดอืนตุลาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
                      
   
 


