
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ศูนย์เฝ้าระวังความปอลดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance) 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญของสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะภายหลังภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด  การดําเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Health Product Vigilance Center : HPVC)  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สําคัญ คือ (1) พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังความปลอดภัยและบริหารจัดการฐานข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของประเทศไทย (Thai 
Vigibase) (2) ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (3) ประเมิน
ประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ อ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ พร้อมเสนอมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่พบต่อที่ ต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงที่พบให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สําคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล Thai Vigibase ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้
รวมทั้งสิ้น 616,726 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557) เป็นรายงานที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จํานวน 45,896 ฉบับ จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

1.1. ยาและวัตถุเสพติด จํานวน 45,881 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจํานวน 9,716 
ฉบับ (ร้อยละ21.18) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ systemic general 
antiinfectives, musculo-skeletal system และ central nervous system และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แยกตามระบบอวัยวะที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages disorders, general disorders 
และ metabolic and nutritional disorders 

1.2.  ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น 15 ฉบับ เป็นอาหาร 5 ฉบับ เครื่องสําอาง 10 ฉบับ เป็น
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเภทร้ายแรงอย่างละ 1 ฉบับ 

 
2. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา  
 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้ Thai Signal Detection Program 
ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) 
พบ potential signal ดังนี้ 

2.1 คู่ยา medroxyprogesterone กับอาการ anaphylactic shock พบว่า เป็น known 
ADR แต่ยังไมได้แสดงข้อความในในเอกสารกํากับยา  จึงได้แจ้งสํานักยาเพื่อพิจารณาแจ้งบริษัทยาที่เกี่ยวข้อง
มาดําเนินการแก้ไขข้อความในเอกสารกํากับยา 



2.2 คู่ยา tramadol กับอาการ cardiac arrest ซึ่งภายหลังประเมินสัญญาณดังกล่าวทาง
คลินิกพบว่าไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal)  

2.3 คู่ยา amitriptyline กับกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome และอยู่ระหว่าง
การประเมินสัญญาณอันตรายทางคลินิก 
 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังได้นํารายงานเสียชีวิตในฐานข้อมูล Thai 
Vigibase มาประเมินสัญญาณอันตรายทางคลินิก พบ potential signal ของคู่ยา dimenhydrinate กับกลุ่ม
อาการ Stevens-Johnson syndrome และ Toxic Epidermal Necrolysis ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมิน
ความสัมพันธ์ของคู่ยากับอาการดังกล่าว  
 

3. การจัดการความเสี่ยงด้านยา  
 

 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจาการใช้ยา  ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยา 
โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็น
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง เสนอข้อสรุปที่สําคัญ จําแนกตามรายการยาได้
ดังนี้ 

3.1  ยา Hydroxyethyl Starch (HES)   สืบเนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าผู้ป่วยที่
รักษาด้วย HES มีความเส่ียงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไตที่ต้องทํา dialysis และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย
เสียชีวิต จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการยากําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

1) ปรับปรุง/จํากัด ให้มีข้อบ่งใช้ (indication) ดังนี้ (I) ใช้ในภาวะพร่องสารน้ํา ที่เกิดจาก
การสูญเสียเลือดอย่างเฉียบพลัน และ (II) ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดไม่เร่งด่วน (elective surgery) อุบัติเหตุ และผ่าตัด
หัวใจที่ต้องใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม ในกรณีที่ใช้ยาอ่ืนไม่ได้ผล  

2) กําหนดให้ยา HES เป็นยาที่ต้องระบุข้อความคําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องยาที่ต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกํากับยา โดยให้ระบุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใน
ตําแหน่งที่ใกล้เคียงกับข้อบ่งใช้ โดยมีข้อความดังนี้ 

(1) ห้ามใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด (severe sepsis) ผู้ป่วยภาวะวิกฤติ 
ผู้ป่วยภาวะการทํางานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  
และผู้ป่วยแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก 

(2) ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยผ่าตัดไม่เร่งด่วน (elective surgery) อุบัติเหตุ 
และผ่าตัดหัวใจที่ต้องใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม 

(3) ควรใช้ในปริมาณและระยะเวลาน้อยที่สุดไม่เกิน 24 ช่ัวโมง 
(4) ควรติดตามการทํางานของไตอย่างน้อย 90 วัน และติดตามความสามารถในการ

แข็งตัวของเลือดอย่างใกล้ชิด 



ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3.2 ยา  ketoconazole ชนิดรับประทาน  สืบ เนื่ องจากพบความเสี่ ยง ต่อการเกิด 

hepatotoxicity จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการยาพิจารณา จํากัดข้อบ่งใช้ของยา ketoconazole ชนิด
รับประทาน คงเหลือเพียง “ให้ใช้เฉพาะการติดเชื้อราภายในร่างกาย (systemic fungal infection) ใน
กรณีที่รักษาด้วยยาต้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัวอื่น” ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวอยู่
ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.3 ครีมน้อยหน่า สืบเนื่องจากได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระคายเคืองตา ตาแดง 
ตาแดง ปวดตา ภายหลังการใช้ยาจากสมุนไพรครีมน้อยหน่าเพื่อฆ่าเหาในเด็ก 10 ราย อายุมากสุดคือ 6 ปี 5 
เดือน จากเด็กทั้งหมด 21 ราย ทุกรายหายเป็นปกติภายหลังใช้น้ําตาเทียมรักษา (9 ราย)และใช้ยา 
chloramphenical ointment รักษา (1 ราย) เมื่อประเมินประโยชน์และความเสี่ยงแล้วได้ข้อสรุปว่าครีม
น้อยหน่ามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่พบ เนื่องจากยังไม่มียาที่ทดแทนที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือมากกว่า 
และความเสี่ยงที่พบไม่ร้ายแรง (non serious) มีการจัดการที่ป้องกันความเสี่ยงได้ และความเสี่ยงที่พบ
สามารถหายเป็นปกติได้  อย่างไรก็ตามเพื่อควบคุมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้เสนอ 

1) ให้องค์การเภสัชกรรมในฐานะเจ้าของทะเบียนผลิตภัณฑ์เสนอแผนจัดการความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมมาตรการจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 1) คําเตือนต้องอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยม (boxed 
warning) และอยู่ในตําแหน่งใต้ช่ือยา 2) ติดตามข้อมูลความปลอดภัยของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกรายเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน และต้องสรุปรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบทุกเดือน และ 3) 
เสนอแผนและดําเนินการตามแผนเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นเวลา 2 ปีของการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์  

2) เสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบกําหนดให้ผู้ที่จะรับใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์น้อยหน่า (ในอนาคต) ต้องจัดทําและยื่นแผนจัดการความเสี่ยง (risk management 
plan) ประกอบการขอขึ้นทะเบียน  

3.4 ยา Immunoglobulin G Intrevenous (IVIG)  สืบเนื่องจากได้รับรายงานผู้ป่วยใช้ยา 
IVIG แล้วเกิดภาวะ autoantibody (anti A) response ภายหลังผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์  Intravenous 
Immunoglobulin (IVIG) ซึ่งก่อนได้รับยาตรวจไม่พบ antibody A ในเลือด เบื้องต้นได้จัดทําจดหมายข่าว
แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงการเกิดรายงานอาการไม่พึงประสงค์ hemolysis และแจ้งระมัดระวังใน
การใช้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยหมู่เลือด A, AB และจัดทําโครงการติดตาม
ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของผลิตภัณฑ์ยา IVIG ในลําดับต่อไป 

3.5 ยา Protelos/Osseor (strontium ranelate) สืบเนื่องจากพบความเสี่ยงที่ร้ายแรง 
คือ การเกิดภาวะ serious heart problems, blood clots, blockage of blood vessel serious จึงเห็น
ควรเสนอคณะกรรมการยา กําหนดมาตรการควบคุมควบความเสี่ยงดังนี้  

1) จํากัดข้อบ่งใช้เป็น “ให้จํากัดการใช้ยานี้ในผู้ป่วย osteoporosis ที่รักษาด้วยยาอ่ืน
แล้วไม่ได้เท่านั้น” และ 

2) รับสถานะเป็นยาควบคุมพิเศษใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 



3) เพิ่มข้อความคําเตือนภายในกรอบสี่เหลี่ยมว่า “ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง angina มีประวัติภาวะ stroke, heart attack รวมทั้งให้สั่งใช้ยาแก่คนไข้ที่มีความจําเป็นต้องใช้
เท่านั้น” 
นอกจากนี้ ในเบื้องต้น ได้จัดทําจดหมายข่าวแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าวด้วย 
สําหรับข้อเสนอมาตรการข้างต้นอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณา 

3.6 ยา diacerein สืบเนื่องจากพบความเสี่ยงท้องเสียอย่างรุนแรงและความเป็นพิษต่อตับ 
จึงเสนอให้เจ้าของผลิตภัณฑ์จัดทําคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับยาโดยคําเตือนในเอกสารกํากับยาแสดง
ในกรอบสี่เหลี่ยมใต้ช่ือยา (boxed warning) ข้อความดังต่อไปนี้ 1) หากเกิดอาการท้องเสีย ให้หยุดยาและไป
พบแพทย์ 2) ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับรุนแรง 3) ควรลดขนาดยาลงในผู้ที่มีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรง และ 
4) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่อายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคตับ รวมถึงจัดทําจดหมายข่าว
แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทราบ 

3.7  ยา sodium camphosulphonate injection เนื่องด้วยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานพบปัญหาการใช้ยา  sodium camphosulphonate injection ไม่
เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง นําไปสู่การประเมินเปรียบเทียบประโยชน์และ
ความเสี่ยง ซึ่งพบว่า ยามีประโยชน์น้อยกว่าความเสี่ยง ชัดเจนกล่าวคือ  ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพมีน้อย ไม่
เป็นที่รู้จักในวงการแพทย์และไม่มีการใช้ยานี้ในสถานพยาบาล มียาอ่ืนที่มีความปลอดภัยมากกว่าทดแทนได้ 
ประกอบกับ ในขณะที่ข้อมูลความเสี่ยงชัดเจน มีการใช้ยาไม่เหมาะสมที่นําไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วย  และ
จากข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตมีการกระจายยาเฉพาะร้านขายยา ทําให้แนวโน้มที่จะมีการใช้ยาไม่เหมาะสมสูง  จึง
เสนอคณะกรรมการยาพิจารณาเพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ camphor หรือ sodium 
camphosulphonate ชนิดฉีด ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
2558  

3.8  วัคซีน BCG ด้วยกรมควบคุมโรคโดยสํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ Osteomyelitis ภายหลังใช้วัคซีน BCG จึงเห็นควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 

1) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะ National Regulatory Authority 
และกรมควบคุมโรค หารือสภากาชาดไทยเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งขอให้สภากาชาดไทย
ดําเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งตรวจทางพันธุกรรมของ Seed ในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
และการพิจารณาดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องขนาดของวัคซีนที่เหมาะสม 

2) กรมควบคุมโรค ดําเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อทราบขนาดปัญหาที่แท้จริงและ
เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
ที่ร้ายแรงผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น จดหมายข่าว เป็นต้น และติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะให้ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีน BCG ในระยะเวลา ๑ ปี ตามนิยามของสํานัก
ระบาดวิทยาต่อไป 



4) กรณีเทคนิคการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมและการหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนบริเวณสะโพกเป็น
ข้อความรู้ทางวิชาการที่ชัดเจน ขอให้กรมควบคุมโรคเผยแพร่และให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโอกาส
และช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป เช่น การประสานกับราชวิทยาลัย เป็นต้น สําหรับการใส่ข้อความเตือนใน
เอกสารกํากับยา ในขณะนี้คิดว่ายังไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนที่หนักแน่นเพียงพอ 

 
       4.  การพัฒนาแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลการ

ทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  
 
  กองแผนงานและวิชาการ โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ร่วมกับกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ ๑๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะทํางานดําเนินการจัดทําแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลการ
ทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ ได้ร่วมกันจัดทําแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในการรายงานข้อมูล
ความปลอดภัยตาม พรบ. เครื่องมือแพทย์ มาตรา 41(4) ซึ่งร่างแนวทางฯ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในการจัดทําและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลการทํางานอัน
ผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ และแบบรายงานการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (Field 
Safety Corrective Action : FSCA) ตลอดจนข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆ โดยได้จัดทําเสร็จและรับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้นําร่างแบบฟอร์มการรายงานทั้ง 2 
แบบขึ้นเว็บไซต์ (www.fda.moph.go.th/vigilance) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้และเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมในภายหลังต่อไป 
 

5. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ร้านขายยา  
 

กองแผนงานและวิชาการโดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ร่วมกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลและร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชลบุรีและ
อุบลราชธานี ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2557 ได้เตรียมความพร้อมร้านยาก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการจัดทําคู่มือ 
“อาการป่วยและคําแนะนําการใช้ยาภาษาอาเซียน +3” เพื่อสนับสนุนการทํางานในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยให้สะดวกและรวดเร็วแก่เครือข่ายร้านขายยา  

 
6. การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความ

เสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  



1) จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง รวม 3 ฉบับ ได้แก่  
(1.1) รายงานการเกิดทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) จาก

การใช้ยา Adalat CR 
(1.2) Pioglitazone : ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ฉบับที่  3 
(1.3) Intravenous Immunoglobulin (IVIG) กับการเกิดภาวะ autoantibody 

response     
2) จัดทําวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม 4 ฉบับ ได้แก่  

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 

3) สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําวัน รวม 124 เรื่อง 
4) แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert 

system; PMAS) รวม 700 รายการ 
5) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับ  Adverse Events ให้กับผู้ประกอบการและ 

บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รวม 65 เรื่อง แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 45 เรื่อง (DIS service) และอื่น ๆ 20 เรื่อง 

 
 


