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            การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance) 

 

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหน่ึงในภารกิจท่ีสําคัญของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะภายหลังภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด  การดําเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (Health Product Vigilance Center : HPVC) ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญ คือ 

1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
มีความเข้มแข็งและย่ังยืน  

2. เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ บริหารจัดการฐานข้อมูล
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) และ
ดําเนินการร่วมกับเครือข่ายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

3. ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง (signal detection and assessment) จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินประโยชน์/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการพร้อม
เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีพบต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. สอบสวนทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ ประเมินเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. สื่อสารข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ท่ี
สนใจผ่านสื่อต่างๆ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสําคัญ 
ดังต่อไปน้ี 

 
1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีบันทึกไว้ในฐานข้อมูล Thai Vigibase ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2527 ท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ได้
รวมท้ังสิ้น 662,607 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2559) เป็นรายงานท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จํานวน 44,002 ฉบับ จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังน้ี 

 
1.1 ยาและวัตถุเสพติด จํานวน 43,994 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจํานวน 8,748 

ฉบับ (ร้อยละ 19.89) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักท่ีมีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ systemic general 
antiinfectives, musculo-skeletal system และ central nervous system และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แยกตามระบบอวัยวะท่ีพบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages disorders, general disorders 
และ metabolic and nutritional disorders 

1.2 เครื่องมือแพทย์ รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2558 ดังน้ี 

• รายงาน AE ท้ังสิ้น 8 ฉบับ รายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ 
หรือรายงานผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภคจํานวน 8 ฉบับ (เกิดข้ึนในต่างประเทศ 3 ฉบับ และ
เกิดข้ึนในประเทศไทยจํานวน 5 ฉบับ) 

• รายงานการดําเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ (FSCA) 
จํานวน 36 เรื่อง (มีการดําเนินการในต่างประเทศ 7 เรื่อง และมีการดําเนินการในประเทศไทยจํานวน 29 
เรื่อง) ในจํานวนน้ีมีการรายงานเรียกคืนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้วในรายงานฉบับสุดท้าย (Final report) จํานวน 
11 เรื่อง 

1.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน 18 ฉบับ เป็นอาหาร 12 ฉบับ เครื่องสําอาง 6 ฉบับ เป็นรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเภทร้ายแรงอย่างละ 7 ฉบับ และ 3 ฉบับตามลําดับ 
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การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา  

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้ Thai Signal Detection Program 
ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) 
ของคู่ยา-ADR ดังน้ี 

2.1 คู่ยา tibolone – photosensitivity reaction ซ่ึงภายหลังวิเคราะห์หาค่า 
Reporting Odd Ratio (ROR)  ซ่ึงหมายถึงอัตราส่วนระหว่าง odds ของผู้ป่วยท่ีเกิด photosensitivity 
reaction ในจํานวนผู้ป่วยท่ีได้ยาท่ี tibolone (a/b) กับ odds ของผู้ป่วยท่ีเกิด ADR น้ันๆ ในผู้ป่วยท่ีได้ยา
อ่ืนๆ (c/d) จํานวน 2 รอบ พบว่าไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal) 

2.2 คู่ยา norethisterone – erythema multiforme ภายหลังการพิจารณาค่า ROR 
จํานวน 2 รอบ พบว่าไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal) 

2.3 กลุ่มยารักษาโรคเบาหวาน ได้แก่ dipeptidyl peptidase-4 inhibitor (DPP-4 
inhibitor : gliptins) ภายหลังวิเคราะห์ข้อมูลของยา saxagliptin, linagliptin, sitagliptin, vildagliptin 
และยาสูตรผสม saxagliptin/metformin HCl  และ sitagliptin/metformin HCl ผลไม่พบ potential 
signal ท่ีสงสัยว่าเกิดจากยากลุ่มดังกล่าว 

2.4 กลุ่มยารักษาความดันโลหิตสูง ได้แก่ angiotensin converting enzyme 
inhibitors (ACE-inhibitors), angiotensin receptor blockers (ARB) และ renin-angiotensin 
system inhibitors (RAS) ผลการประมวลผลข้อมูลยาท้ัง 3 กลุ่ม พบคู่ยา - ADR ท่ีเป็น potential signal 
ได้แก่ยา enalapril กับอาการ hyperkalaemia, nephropathy toxic, renal function abnormal และ 
renal failure acute และหลังจากพิจารณาสรุปได้ว่า ยา enalapril กับอาการท้ัง 4 ดังกล่าวไม่ใช่ potential 
signal เน่ืองจากเป็นอาการท่ีทราบกันโดยท่ัวไป เป็น known ADR และมีอยู่ในเอกสารกํากับยาแล้ว  

2.5 คู่ยา influenza vaccine – death ภายหลังประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ผลพบว่าการเสียชีวิตของผู้ป่วยไม่เก่ียวข้องกับ influenza vaccine คู่ยา-ADR 
ดังกล่าวไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal) 
นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายังได้นํารายงานเสียชีวิตในฐานข้อมูล Thai Vigibase มา
ประเมินสัญญาณอันตรายทางคลินิก  ดังน้ี  

2.6 dimenhydrinate – SJS/TEN ผลการประเมินสรุปได้ว่าคู่ยา dimenhydrinate กับ
กลุ่มอาการ SJS/TEN ไม่ใช่ true signal เน่ืองจากนํ้าหนักของความสัมพันธ์ยังไม่หนักแน่น (strong) ตาม 
แนวทางการดําเนินงานคณะทํางานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาด้านคลินิก  

2.7 potential signal ของคู่ยา amitriptyline กับ SJS ผลการประเมินสรุปว่ายา 
amitriptyline กับกลุ่มอาการ SJS/TEN ไม่ใช่ true signal เน่ืองจากนํ้าหนักความสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ  

 
2.8 คู่ยา dimenhydrinate – fixed drug eruption ประเมินข้อมูลการเกิด fixed drug 

eruption พบว่าเป็น known ADR ของยา dimenhydrinate และจาก Thai Vigibase พบรายงานการเกิด 
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fixed drug eruption จากยา dimenhydrinate เป็นยาท่ีสงสัย (S) จํานวน 1,030 จึงได้เสนอคณะ
คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาพิจารณาและจัดทําจดหมายข่าวเผยแพร่บุคลากร
ทางการแพทย์ เรื่อง การเกิด Fixed drug eruption ภายหลังใช้ยา dimenhydrinate ตามมติท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 17 มีนาคม 2558 

2.9 ประเมินรายรายงานเสียชีวิตจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai vigibase) ปี พ.ศ. 2557 พบรายงานเสียชีวิต 139 ฉบับ จํานวน 254 คู่ยา-ADR 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ (233 คู่ยา - ADR) เป็น known ADR ยกเว้นยา 12 ตัว 21 คู่ยา-ADR ท่ีไม่
พบข้อมูล (unknown ADR) พิจารณาคู่ยา – ADR ท่ีเป็น unknown ADR จํานวน 21 คู่ และมีความเห็น
ควรยุติประเมินหาความสัมพันธ์ เน่ืองจากรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในแต่ละฉบับส่วนใหญ่เป็น 
disease progression ของผู้ป่วย และ/หรือมียาท่ีสงสัยท่ีมากกว่า 1 ตัวทําให้ไม่สามารถระบุหรือหา
ความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนต่อไป  

 2.10 คู่ยา colchicine – SJS/TEN พิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากวารสาร WHO Signal 
(ปี ค.ศ. 2002) ข้อมูลจาก WHO-VigiLyze ข้อมูลจากเครื่องมือ Thai Signal Detection Program ข้อมูล
การศึกษาใน PubMed (ค้นด้วย term colchicine, safety, adverse drug reaction, side effect, SJS 
และ TEN รวม 4 การศึกษา) และข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase รวมท้ังพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมของ
รายงาน (line listing) ท่ีมียา colchicine เป็นยาท่ีสงสัยรายการเดียว (sole) ผลการพิจารณาความสัมพันธ์
สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างยา colchicine กับกลุ่มอาการ SJS/TEN ยังไม่มีนํ้าหนักเพียงพอท่ีระบุว่าเป็น
ความเสี่ยงจริง (true signal)  

 2.11 ยากลุ่ม cephalosporins – SJS/TEN ตํารา Drug Fact and Comparison ระบุว่า
ยาในกลุ่ม cephalosporins ทําให้เกิด SJS/TEN  และจากข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานการเกิด 
SJS/TEN จากยาในกลุ่ม cephalosporins ท้ังหมด 452 ฉบับ รวมท้ังได้มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารกํากับ
ยาของประเทศไทยของยา ceftriaxone พบว่ามีการแสดงข้อความคําเตือนเก่ียวกับการเกิด SJS เพียงร้อยละ 
33.33 โดยยา ceftriaxone รวมถึงยาในกลุ่ม cephalosporins ยังไม่มีคําเตือนตามกฎหมายเก่ียวกับการเกิด 
SJS/TEN จึงอยู่ระหว่างการค้นหาข้อมูลการเกิด SJS/TEN ของยาในกลุ่ม cephalosporins เพ่ิมเติมจากตํารา
ยาทางเภสัชศาสตร์เพ่ือยืนยันว่าเป็น known ADR ของยาท้ังกลุ่มเพ่ือพิจารณาเพ่ิมข้อความคําเตือนตาม
กฎหมายของยากลุ่ม cephalosporins ต่อไป     
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 3. การจัดการความเส่ียงด้านยา  
  
 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจาการใช้ยา  ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยา 
โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณากําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็น
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง เสนอข้อสรุปท่ีสําคัญ จําแนกตามรายการยาได้
ดังน้ี 

 3.1 ยา sodium camphosulphonate injection  
   ตามท่ีเครือข่ายได้พบปัญหาการใช้ยา sodium caphosulphonate injection ไม่เหมาะสม 

และส่งต่อข้อมูลความปลอดภัยมายังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึงศูนย์เฝ้าระวังฯ ได้
เปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงของยา sodium camphosulphonate ชนิดฉีดจากข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังหมด พบว่ายาดังกล่าวไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ เน่ืองจากอาจทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทส่วนกลางท่ีทํา
ให้เกิดโคม่าซ่ึงอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตและเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้เสนอคณะกรรมการยาเพิกถอน
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของ camphor หรือ camphosulphonate ชนิดฉีด ซ่ึงคณะกรรมการยา
พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เพิกถอนทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือออกคําสั่ง
ต่อไป โดยกระทรวงสาธารณสุขมีคําสั่งท่ี 504/2558 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา สั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาท่ีมี camphor หรือ sodium 
camphosulphonate เป็นส่วนประกอบ ชนิดฉีด จํานวน 7 ตํารับ ลงวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 3.2 ยา Hydroxyethyl Starch (HES) สืบเน่ืองจากมีหลักฐานทางวิชาการพบว่าผู้ป่วยท่ีรักษา
ด้วย HES มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเป็นพิษต่อไตท่ีต้องทํา dialysis และอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 
จึงเสนอคณะกรรมการยากําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ดังน้ี  

  (1) ให้ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hydroxyethyl starch) มีข้อบ่งใช้ดังน้ี 
   (1.1) ใช้ในภาวะพร่องสารนํ้า ท่ีเกิดจากการสูญเสียเลือดอย่างเฉียบพลัน 
   (1.2) ใช้ในผู้ป่วยผ่าตัดไม่เร่งด่วน (elective surgery) อุบัติเหตุ และผ่าตัดหัวใจ ท่ี

ต้องใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม ในกรณีท่ีใช้ยาอ่ืนไม่ได้ผล 
  (2) ให้ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hydroxyethyl starch) แสดงข้อความคําเตือนใน

ฉลากและเอกสารกํากับยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 
   (2.1) ห้ามใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด (severe sepsis) ผู้ป่วยภาวะ

วิกฤติ ผู้ป่วยภาวการณ์ทํางานของไตบกพร่อง ผู้ป่วยภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และผู้ป่วยแผลไฟไหม้ 
น้าร้อนลวก 

   (2.2) ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วย elective surgery, trauma, open heart 
surgery ท่ีต้องใช้ cardiopulmonary bypass 

   (2.3) ควรใช้ในปริมาณและระยะเวลาน้อยท่ีสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
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   (2.4) ควรติดตามการทํางานของไตอย่างน้อย 90 วัน และติดตามความสามารถใน
การแข็งตัวของเลือดอย่างใกล้ชิด โดยให้ระบุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในตําแหน่งท่ีใกล้เคียงกับข้อบ่งใช้ 
ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้ออกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1056/2558 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตํารับยา      
ไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hydroxyethyl starch) ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และมีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ยาท่ีต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารกํากับยาและข้อความของคําเตือน 
ฉบับท่ี 56 ประกาศ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้ยาไฮดรอกซีเอทิล สตาร์ช (Hydroxyethyl starch) 
มีคําเตือนตาม (2) เรียบร้อยแล้ว 

  3.3 ยา ketoconazole ชนิดรับประทาน  สืบเ น่ืองจากพบความเสี่ยงต่อการเกิด 
hepatotoxicity และภายหลังการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงสรุปได้ว่ายา ketoconazole ชนิด
รับประทาน ยังคงมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงแต่ต้องมีมาตรการจํากัดการใช้ยา จึงเสนอคณะกรรมการยา
ในการประชุมครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 ซ่ึงมีมติให้ยกเลิกข้อบ่งใช้เฉพาะท่ี คงข้อบ่งใช้การติด
เชื้อราระบบภายในร่างกายตามท่ีแต่ละบริษัทขออนุมัติ และเติมข้อความต่อท้ายของข้อบ่งใช้การติดเชื้อรา
ระบบภายในร่างกายว่า “ใช้ในกรณีท่ีรักษาด้วยยาต้านเชื้อราอ่ืนไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัว
อ่ืน” และขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการยา 

3.4 ยา hydroxyzine สืบเน่ืองจาก hydroxyzine มีความเสี่ยงท่ีชัดเจนในการเกิดภาวะ 
QT interval prolongation และ Torsade De Pointes โดยความเสี่ยงในการเกิดอาการไมพึงประสงค์น้ี ไม่
มีความแตกตางกันในแต่ละข้อบ่งใช้ของยา hydroxyzine และได้เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ยา 
hydroxyzine มีข้อความคําเตือนตามกฎหมายท่ีฉลากและเอกสารกํากับยาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(1) ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือห้ามใช้
ร่วมกับยาอ่ืนท่ีทําให้เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิด QT prolongation 

(2) ไม่ควรใช้ยาน้ีในผู้สูงอายุและขนาดยาท่ีใช้ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ใหญ่ 
หรือไม่เกิน 50 มิลลิกรัมในผู้สูงอายุ 

(3) ให้ใช้ยาในขนาดตํ่าท่ีสุดท่ีทําให้เกิดผลในการรักษา และใช้ในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดใน
กรณีของเอกสารกํากับยา ข้อความดังกล่าวน้ีให้แสดงในกรอบใกล้กับข้อบ่งใช้ 
ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3.5 ยา Protelos/Osseor (strontium ranelate) สืบเน่ืองจากพบความเสี่ยงท่ีร้ายแรง 
คือ การเกิดภาวะ serious heart problems, blood clots, blockage of blood vessel serious จึงเสนอ 
มาตรการควบคุมควบความเสี่ยงดังน้ี  

(1) กําหนดข้อบ่งใช้ของยาเป็น “ให้จํากัดการใช้ยาน้ีในผู้ป่วย osteoporosis ท่ีรักษา
ด้วยยาอ่ืนแล้วไม่ได้เท่าน้ัน”  

(2) เพ่ิมข้อความคําเตือนฯ ว่า “ห้ามใช้ยาน้ีในผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ angina มีประวัติภาวะ stroke, heart attack รวมท้ังให้สั่งใช้ยาแก่คนไข้ท่ีมีความ
จําเป็นต้องใช้เท่าน้ัน”  
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(3) ปรับสถานะเป็นยาควบคุมพิเศษใช้เฉพาะในสถานพยาบาล 
สําหรับข้อเสนอมาตรการข้างต้นอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณา 

3.6 ยาฮอร์โมนสูตรผสม cyproterone acetate และ ethinyl estradiol ภายหลังพบ
ความเสี่ยงในการเกิดภาวะ venous and thromboembolism (VTE) เพ่ิมข้ึนในผู้ท่ีใช้ยาดังกล่าว จึงได้มีการ
ประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะ VTE และเห็นว่าการเกิดภาวะ VTE มีความสัมพันธ์กับขนาดและชนิดของ
ฮอร์โมน และความเสี่ยงจะเพ่ิมข้ึนในยาท่ีมีปริมาณเอสโตรเจนสูง เห็นควรยกเลิกข้อบ่งใช้ในภาวะ alopecia 
และให้ปรับปรุงข้อความข้อความคําเตือนท่ีฉลากและเอกสารกํากับยาและข้อความคําเตือนของยาท่ีมี
ส่วนประกอบของ cyproterone acetate และ etinyl estradiol เป็นดังน้ี 

(1)  ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคตับ 
(2)  ไม่ควรใช้ในสตรีท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน เช่น มีประวัติเป็นโรค

หลอดเลือดอักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง 
(3)  ระมัดระวังการใช้ในสตรีท่ีสูบบุหรี่โดยเฉพาะสตรีท่ีอายุมากกว่า 35 ปี ควรปรึกษา

แพทย์ก่อนใช้ยา 
(4)  กรณีท่ีใช้นอกเหนือจากเพ่ือการคุมกําเนิด ให้ปรึกษาแพทย์ 
(5)  หากใช้ยาน้ีแล้วมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ 

และขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการยา 

3.7 ยา domperidone ตามท่ีสหภาพยุโรปทบทวนข้อมูลความปลอดภัยเก่ียวกับความ
เสี่ยงในการเกิด serious cardiac adverse drug reactions ประกอบด้วย QTc prolongation, tosade de 
pointes, serious ventricular arrhythmia และ sudden cardiac death โดยพบว่าความเสี่ยงในการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ท่ีได้รับยามากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อวัน และ
ผู้ป่วยท่ีได้รับยาอ่ืนท่ีทําให้เกิด QT-prolongations หรือ CYP 3A4 inhibitors เห็นควรกําหนดให้ยา 
domperidone เป็นยาท่ีต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารกํากับยา ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีข้อความดังต่อไปน้ี 

 คําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับยา 
(1) ไม่ควรใช้ยาน้ีในผู้ป่วยท่ีมีภาวะการทํางานของตับบกพร่องระยะปานกลางถึงรุนแรง 
(2) ไ ม่ควรใช้ยา น้ี ในผู้ ป่ วย ท่ี มีภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัว ใจ (QTc 

prolongation) หรือได้รับยาอ่ืนท่ีส่งผลให้การทํางานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 
(3) ไม่ควรใช้ยาน้ีในผู้ป่วยท่ีเคยมีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจ 
คําเตือนในเอกสารกํากับยา 
(4) ไม่ควรใช้ยาน้ีผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจร่วม เช่น หัวใจล้มเหลว เป็นต้น 
(5) ไม่ควรใช้ยาน้ีในผู้ป่วยท่ีมีภาวะโปแตสเซียมและแมกนีเซียมตํ่า 

ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ 
 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จ้างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น

ท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการ
ความเสี่ยงหรือปัญหาจากผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในระดับสาธารณสุข มีวิสัยทัศน์ คือ 
เป็นระบบเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีครบวงจร อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ด้าน ได้แก่  สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน จัดทําระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ จัดหาและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และอยู่ระหว่างแจ้งเวียนรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน 

 

5. การพัฒนาแนวทางสําหรับผู้ประกอบการในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลการ
ทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  

 
  5.1 จัดทํา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
จัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค และ
รายงานการดําเนินการแก้ไขผลดังกล่าวต่อผู้อนุญาต ไม่ว่าผลดังกล่าวจะเกิดข้ึนในประเทศหรือนอกประเทศก็
ตาม โดยคณะอนุกรรมการการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์   

  5.2 พัฒนาระบบการรายงานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ (online 
system) ได้แก่ การายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับ
ผู้บริโภค (Device defect or Adverse effect) และการดําเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยจากผลการ
ทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค (Field Safety 
Corrective Action; FSCA) 

 

6. การส่ือสาร/แลกเปล่ียนข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความ

เสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี  
6.1 จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง รวม 7 ฉบับ ได้แก่  

(1.1) ยา Strontium ranelate กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอด
เลือด 

(1.2) Diacerein : ท้องเสียรุนแรงและพิษต่อตับ  
(1.3) ความเสี่ยงจากการใช้ยารักษาโรคลมบ้าหมู (antiepileptics) ในสตรีมีครรภ์ 
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และสตรีวัยเจริญพันธุ  ์ 
(1.4) วัคซีน BCG: แนวโน้มรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทีเพ่ิมข้ึน 
(1.5) การเกิด Fixed-drug eruption ภายหลังใช้ยา Dimenhydrinate 
(1.6) ยา Hydroxyzine กับการเกิดภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
(1.7)  ความเสี่ยงจากการใช้ยา Domperidone 

6.2 จัดทําวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพรวม 4 ฉบับ ได้แก่  
ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2558 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 
ปีท่ี 18 ฉบับท่ี 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 

6.3 สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําวัน รวม 84 เรื่อง 
6.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert 

system; PMAS) รวม 119 รายการ 
6.5 บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวข้องกับ  Adverse Events ให้กับผู้ประกอบการและ 

บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 
130 เรื่อง แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 83 เรื่อง และหน่วยงานภาครัฐ 47 เรื่อง  

6.6 จัดทํา E-book “อาการป่วยและคําแนะนําการใช้ยาภาษาอาเซียน +3 ฉบับ
ปรับปรุง” 

6.7 จัดทําคู่มือการวิเคราะห์การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แบบ line listing 
6.8 จัดทําคู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สําหรับสถานพยาบาล 
6.9 จัดทําแนวทางการกําหนดข้อความคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับยาตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาท่ีต้องแจ้งคําเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและท่ีเอกสารกํากับยาและข้อความของ
คําเตือน 

6.10  จั ด ทําสรุปรายงานอาการ ไ ม่ พึงประสง ค์จากการใช้ ยาประจํ า ปี  2556 
(Spontaneous Report of Adverse Drug Reaction 2013) 

6.11 จั ด ทํ าส รุ ป ราย งานอาการ ไ ม่ พึ งประส ง ค์ จ ากการ ใช้ ย าประจํ า ปี  2557 
(Spontaneous Report of Adverse Drug Reaction 2014) 

6.12 จัดทําประเด็นคําถาม/ข้อสงสัย ตามแนวทางการรายงานสําหรับผู้ประกอบการ
รายงานความปลอดภัยของยาท่ีใช้ในมนุษย์รวมท้ังผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและวัคซีนภายหลังออกตลาด 

6.13 จัดทํา (ร่าง) แบบรายงานการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ 
(Field Safety Corrective Action) และคําแนะนํากรอกแบบรายงาน ฉบับปรับปรุง 
เอกสารต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/vigilance 
                                             ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 


