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ศูนยเ์ฝา้ระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 
รายงานผลการดาํเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและ
วิชาการได้มีการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 2,842 ฉบับ ดังนี้  
  1.1 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย 894 ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง 179 ฉบับ (ร้อยละ20.02) 
  1.2 รายงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายแบบ internet 1,938 ฉบับ เป็น ADR ชนิดร้ายแรง 465 ฉบับ  
  1.3 รายงานจากผู้ประกอบการ 6  ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 2 ฉบับ คือรายงาน
เสียชีวิต 1 ฉบับ และทําให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 1 ฉบับ  

• รายงานการเสียชีวิต 1 ฉบับ โดยผู้ป่วยใช้ยา saxagliptin พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
pneumonia โดยผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   • รายงานต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากยา saxagliptin เพื่อรักษาเบาหวานประเภทที่ 2 
เกิด cholelithiasis moderate grade II ผลผู้ป่วยหายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม 
  1.4 รายงานจากร้านยา จํานวน 3 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงทั้งหมด 
 2. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ เครื่องสําอาง 1 ฉบับเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง 
  3. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 8 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ได้แก่ 
  3.1 Dabigatran (Pradaxa®) & risk of bleeding : new recommendations  for monitoring 
kidney function 

3.2 Tumor Necrosis Factor (TNF) blockers, Azathioprine and/or Mercaptopurine: 
Update on Reports of Hepatosplenic T-Cell Lymphoma in Adolescents and Young Adults 

3.3 Xigris® (drotrecogin alfa) : withdrawal & recall 
3.4 Atomoxetine (STRATTERA®) – risk of increased blood pressure and/or heart rate 
3.5 CareFusion Enve Ventilators : Class I Recall – Potential for Interruption of 

Patient Ventilation 
  3.6 Merck Sharp & Dohme (Europe), Inc. withdraws its marketing authorisation 

application for Janacti (sitagliptin and pioglitazone) and related trade names 
3.7 European Medicines Agency recommends suspension of all buflomedil-

containing medicines. Benefits of vasoactive agents do not outweigh risks of serious cardiological 
and neurological side effects. 

3.8 FDA Commissioner Remove Breast Cancer Indication from Avastin® label 
 4. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ในเดือน
พฤศจิกายน 2554 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 

4.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากภูมิภาคอาเซียน จํานวนรวม 23 รายการ ได้แก่ 
 -  ยาแผนปัจจุบัน รายงานจากประเทศเวียดนาม ถึงการยกเลิกทะเบียนผลิตภัณฑ์และแจ้งเตือน

ผู้บริโภค ของยา 2 รายการไดแ้ก่ ยา Seachfol-Z (pantoprazole) และยา Tinidazole 500 mg (tinidazole) 
เนื่องจากไม่ผ่านมาตรฐานด้านการละลาย  
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 - ยาแผนโบราณ รายงานจากประเทศบรูไน ถึงการเรียกคืน ห้ามการนําเข้าและจําหน่ายยา
แผนโบราณ จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ยา MEIZITANG BOTANICAL SLIMMING 100% NATURAL SOFT GEL 
เนื่องจากพบตัวยาแผนปัจจุบัน sibutramine และรายงานจากประเทศมาเลเซีย ถึงการยกเลิกทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ จํานวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ยา HB" Lite เนื่องจากพบตัวยาแผนปัจจุบัน promethazine และยา Huo Li Bao 
Capsule 500 mg เนื่องจากพบตัวยาแผนปัจจุบัน frusemide และ chlorpheniramine  
   - เครื่องสําอาง รายงานจากประเทศมาเลเซีย  ถึงยกเลิกการจดแจ้งและเรียกคืนเครื่องสําอาง
จํานวน 3 รายการ และรายงานจากประเทศสิงคโปร์ ถึงการเรียกคืนเครื่องสําอาง จํานวน 15 รายการ ส่วนใหญ่
เนื่องมาจากมีสารห้ามใช้หรือมีสารที่กําหนดไว้มากกว่าปริมาณที่กําหนดตาม ASEAN Cosmetic Directive หรือมีโลหะ
หนักปรอทหรือตะกั่วในปริมาณสูง 

4.2 ประเทศไทยไม่มีการส่งรายงาน PMAS ให้กับประเทศอาเซียน  
 
 
 


