
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance) 

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
การด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Health Product Vigilance Center : HPVC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ 

(1) ศึกษาวิจัย พัฒนาและส่งเสริมระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(2) เป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ บริหารจัดการฐานข้อมูล
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) และด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

(3) ตรวจจับและประเมินสัญญาณความเสี่ยง (signal detection and assessment) จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินประโยชน์/ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการพร้อม
เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงที่พบต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(4) สอบสวนทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ ประเมินเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง/อันตรายจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

(5) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(6) สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ที่สนใจผ่านสื่อต่างๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในฐานข้อมูล Thai Vigibase ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้รวม
ทั้งสิ้น 748,588 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560)  

ทั้งนี้ รายงานที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 45,954 ฉบับ จ าแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

1.1 ยาและวัตถุเสพติด จ านวน 45,915 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจ านวน 8,855 
ฉบับ (ร้อยละ 19.3) ยาที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Ceftriaxone, Ibuprofen, Amoxicillin               
(รูปแผนภาพที่ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ systemic general 
antiinfectives, musculo-skeletal system และ cardiovascular system และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
แยกตามระบบอวัยวะที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages disorders, general disorders 
และ metabolic and nutritional disorders (รูปแผนภาพที่ 4) 
 



 
แผนภาพที่ 1 ชื่อสารส าคัญท่ีมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามาก 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ                          
  พ.ศ. 2560 

 

 
แผนภาพที่ 2 อาการไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่ได้รับรายงาน 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
1.2 เครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 16,286 เรื่อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560) แบ่งเป็น 
1) รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น 15,933 เรื่อง ประกอบด้วยรายงานผล

การท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (device defect) จ านวน 9,124 เรื่อง และรายงานผลอันไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค (adverse event) จ านวน 6,809 เรื่อง 

2) รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ (Field Safety 
Corrective Action; FSCA) จ านวน 353 เรื่อง 



1.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน 39 ฉบับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร 26 ฉบับ เป็นรายงานเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ประเภทร้ายแรง 13 ฉบับ และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 13 ฉบับ เป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ประเภทร้ายแรง 2 ฉบับ 
2. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา  

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้ Thai Signal Detection Program 
ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากรายงานในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai 
Vigibase) ของคู่ยา-ADR ดังนี้ 
 2.1 การตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ (signal detection) 
  1) ยากลุ่มรักษามะเร็ง (antineoplastic and immunomodulating agents) จ านวน 4 
คู่ ได้แก่ erlotinib - death, bevacizumab - death และ rituximab - death ผลการพิจารณาพบว่าการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยไม่เกี่ยวข้องกับยา (was not related) ส่วนคู่ cetuximab - anaphylactic reaction ซึ่ง
เป็น AE ที่มีความสัมพันธ์กับยา และเป็น AE ที่รับทราบกันทั่วไป (known ADR) 
   2) คู่ยา – AE อ่ืนๆ ได้แก่ metformin - hypoglycemic reaction, ferrous fumarate – 
rhabdomyolysis, ferrous fumarate - exfoliative dermatitis, gelatin agents – anaphylactic shock, 
bromhexine - angioedema และ bromhexine - respiratory depression ภายหลังประเมินพบว่าทั้ง 9 
คู่ไม่เป็นสัญญาณความเสี่ยง (signal) เนื่องจากเป็น ADR ที่รับทราบกันทั่วไป (known ADR) 
 2.2 การประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุ ษย์ทางคลินิก (signal 
assessment) 
  1) คู่ยา atenolol – SJS/TEN ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่ายังไม่มีน้ าหนัก
ความสัมพันธ์เพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นสัญญาณอันตราย แต่ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไป 
  2) คู่ยา nimesulide – SJS/TEN  ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่ายังไม่มีน้ าหนัก
ความสัมพันธ์ที่เพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นสัญญาณอันตราย แต่ให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อไป 
  3) รายงานการเกิด acute renal failure จากการได้รับยา enalapril ร่วมกับยา aspirin 
เนื่องจาก พบว่าการใช้ยา enalapril – aspirin ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการเกิด acute renal 
failure มากกว่าการใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียว แม้ความเสี่ยงในการเกิด acute renal failure เป็น
ความเสี่ยงที่ทราบอยู่แล้ว เมื่อไดพิ้จารณาในรายละเอียดผู้ป่วย (line listing) พบว่า ยาทั้งสองรายการเป็นยาที่
ต้องใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งอาการ
ดังกล่าวเป็น known ADR ของยาทั้งสองรายการ จึงยุติการพิจารณาความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว 
  4) รายงานเสียชีวิตจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ปี พ.ศ. 2558 – 2559 พบรายงาน
เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด 
161 ฉบับ คิดเป็นจ านวนคู่ยา-ADR ทั้งหมด 232 คู่ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกคู่ยา-AE ของ
คณะท างานฯ ทั้งสิ้น 133 คู่ ในจ านวนนี้เป็นคู่ยา-AE ชนิด unknown ADR จ านวน 55 คู่ และที่ประชุม
พิจารณาคัดออก 49 คู่ เนื่องจาก เป็นรายงานเสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนหรือเป็นคู่ยา -ADR ที่เคยถูกพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์แล้ว ดังนั้น ที่ประชุมมีการ
พิจารณา คู่ยา-AE ทั้งสิ้น 6 คู่ ได้แก่ 



  - คู่ยา afatinib – hepatic failure ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่ายังไม่มี
น้ าหนักความสัมพันธ์เพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นสัญญาณอันตราย   
  - abiraterone – hepatic cirrhosis ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่ายังไม่มี
น้ าหนักความสัมพันธ์เพียงพอที่จะยืนยันว่าเป็นสัญญาณอันตราย   
  - รายงานเสียชีวิตจาก diphtheria antitoxin และ diphtheria vaccine ภายหลังการ
ประเมินความสัมพันธ์ พบว่ารายงานดังกล่าวมีอาการที่เกิดร่วมคือ anaphylaxis ซึ่งอาการดังกล่าวเป็น 
known ADR และขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนข้อมูลข้อมูลยาและมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ 
  - รายงานเสียชีวิตจาก poliomyelitis vaccines (oral OPV) เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายยกเลิกการใช้ยาดังกล่าว จึงยุติการประเมินคู่ยา OPV กับอาการทั้งหมด แต่เนื่องจาก
รายงานแต่ละฉบับมียาและอาการอ่ืนที่สงสัยร่วมด้วย จึงจะพิจารณารายงานแต่ละฉบับใหม่ และขณะนี้อยู่
ระหว่างการทบทวนข้อมูลดังกล่าว 
  - รายงานเสียชีวิตจากยา peritoneal dialysis ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์ 
พบว่าข้อมูลที่ได้รับขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ไม่สามารถประเมินความสัมพันธ์ได้ จึงเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึง-
ประสงค์ต่อไป  

3. การจัดการความเสี่ยงด้านยา  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจาการใช้ยา ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ยา โดย
อ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเป็น
มาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง โดยผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

3.1 การก าหนดข้อความค าเตือนของยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 ตามข้อเสนอของคณะท างานตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์และ

คณะท างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ด้านคลินิก พบสัญญาณความเสี่ยง(signal) 
ภาวะ exfoliative dermatitis ของยา glibenclamide ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม sulfonylureas และอาการดังกล่าว
มีระบุไว้แล้วในฐานข้อมูลยานานาชาติ แต่ยังไม่มีในเอกสารก ากับยาของประเทศไทย ดังนั้น คณะอนุกรรมการ
ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ จึงได้มีการทบทวนข้อมูลความปลอดภัย ประเมิน
ประโยชน์และความเสี่ยงของยารักษาโรคเบาหวานทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม sulfonylureas กลุ่ม SGLT2 
inhibitors และกลุ่ม DPP-4 inhibitors ร่วมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมติให้ยารักษา
โรคเบาหวานกลุ่ม sulfonylureas กลุ่ม SGLT2 inhibitors และกลุ่ม DPP-4 inhibitors เป็นยาที่ต้องแจ้ง   
ค าเตือนที่ฉลากและเอกสารก ากับยา และเสนอต่อคณะกรรมการยาซึ่งมีมติเห็นชอบ ดังนั้น ยารักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้ง 3 กลุ่มจึงมีค าเตือนที่ฉลากและเอกสารก ากับยา ดังนี้ 

- กลุ่ม sulfonylureas ให้มีข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้ 
ค าเตือนที่ฉลาก 
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
2) ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ

รุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 
3) สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้ 
4) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 



5) ระมัดระวังการใช้ยานี้ เพราะอาจท าให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าได้ เช่น มีอาการ
หิว ใจสั่น เหงื่อออก 

6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 
ค าเตือนที่เอกสารก ากับยา 
1) - 5) เหมือนค าเตือนที่ฉลาก 
6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของผิวหนังและเยื่อบุต่างๆ 

เช่น ช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยา และปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น 
Stevens-Johnson syndrome 

7) ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ท างานของไตบกพร่อง 
- กลุ่ม SGLT2 inhibitors ให้มีข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้ 
ค าเตือนที่ฉลาก 
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
2) ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ

รุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 
3) สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้ 
4) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
5) หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน หิวน้ าผิดปกติ หายใจล าบาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ 

หรือเภสัชกร 
6) หากมีอาการปัสสาวะแสบขัด ไข้สูง ปวดเอว คันบริเวณอวัยวะเพศให้ปรึกษาแพทย์ 

หรือเภสัชกร 
ค าเตือนที่เอกสารก ากับยา  
1) - 4) เหมือนค าเตือนที่ฉลาก 
5) หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หิวน้ าผิดปกติ อ่อนเพลีย 

หายใจล าบาก สับสน แม้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิด
อาการ diabetic ketoacidosis 

6) ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ 

- กลุ่ม DPP-4 inhibitors ให้มีข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้ 
ค าเตือนที่ฉลาก 
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
2) ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ

รุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 
3) สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้ 
4) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
ค าเตือนที่เอกสารก ากับยา 
1) - 4) เหมือนค าเตือนที่ฉลาก 
5) ยานี้อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain) 
 
 
 
 



- กลุ่ม DPP-4 inhibitors เฉพาะ saxagliptin ให้มีข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้ 
ค าเตือนที่ฉลาก 
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
2) ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อ

รุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 
3) สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้ 
4) ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
ค าเตือนที่เอกสารก ากับยา 
1) - 4) เหมือนค าเตือนที่ฉลาก 
5) ยานี้อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain) 
6) ยานี้อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว 

3.2 การก าหนดข้อความค าเตือนของยาในกลุ่ม cephalosporins 
ตามข้อเสนอของคณะท างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ด้าน

คลินิก พบว่า การเกิดผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด Steven-Johnson Syndrome (SJS)/Toxic Epidermal 
Necrolysis (TEN) มีความสัมพันธ์กับยา cephalosporins แม้เป็น ADR ของยากลุ่ม cephalosporins ที่
ทราบอยู่แล้ว (known-ADR) แต่ในข้อความค าเตือนและที่เอกสารก ากับยาของยากลุ่มนี้ไม่ครอบคลุมการเกิด
ผื่นผิวหนังรุนแรงชนิด SJS/TEN ดังนั้น คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับ
มนุษย์ จึงได้มีการทบทวนข้อมูลความปลอดภัย ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยาในกลุ่มดังกล่าว 
ร่วมกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมีการแจ้งเวียนรับฟังความคิดเห็น จึงมีมติให้ปรับปรุง
ข้อความค าเตือนเสนอคณะกรรมการยาในประกาศกระทรวงสาธารณสุขของยากลุ่ม cephalosporins รุ่นที่ 1 
– 5 ซึ่งคณะกรรมการยาเห็นชอบดังนี้ 

ค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา 
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
2) ผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลลิน เมื่อใช้ยานี้ อาจท าให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจนถึงเสียชีวิต 
3) หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ตุ่มพอง ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 
ค าเตือนในเอกสารก ากับยา ข้อความดังกล่าวนี้ให้แสดงในกรอบใกล้กับข้อบ่งใช้ 
ข้อ 1) – 2) ให้ใช้ข้อความค าเตือนเช่นเดียวกับค าเตือนในฉลาก 
3) เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ ผื่น ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของผิวหนัง 

และเยื่อบุต่างๆ เช่น ช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ 
หรือเภสัชกร 

3.3 เพิกถอนทะเบียนต ารับยา phenylbutazone ส าหรับมนุษย์ 
ตามข้อเสนอของคณะท างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ด้าน

คลินิกและคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ที่มีการทบทวนความ
ปลอดภัย ประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของยา รวมทั้งศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง พบว่ายา 
phenylbutazone มีประโยชน์น้อยกว่าความเสี่ยง พบยามีความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ร้ายแรง เช่น aplastic anemia, neutropenia, agranulocytosis, SJS/TEN รวมทั้งมียา NSAIDs อ่ืนที่ราคา
ไม่แพงและมีประสิทธิภาพ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยกว่า ใช้แทนกันได้ มาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ไม่สามารถป้องกันได้ (จัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ) และมีแนวโน้มใช้ยาในทางที่ไม่ เหมาะสม จึงได้มีมติเสนอ
คณะกรรมการยาให้เพิกถอนทะเบียนต ารับยา phenylbutazone ส าหรับมนุษย์ต่อไป 

 



4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Vigilance) 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการด าเนินการแก้ไข  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในวันที่ 7 และ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ตึกเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีหน้าที่/รับมอบอ านาจรายงานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจ านวนรวม 68 คน 

4.2 ระบบการเรียนรู้ e-learning เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเรียนรู้การรายงาน
เครื่องมือแพทย์ด้วยตนเอง เนื้อหาประกอบด้วย ชุดความรู้เกี่ยวกับประกาศและแนวทางพร้อมแบบทดสอบ
การฝึกปฏิบัติในการรายงาน และใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านแบบทดสอบที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้สนใจ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอการจัดอบรมของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกต่อบริษัทที่พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายบ่อย ดังนั้นพนักงานใหม่จึงสามารถศึกษา
โปรแกรมการใช้งานได้ทันต่อความต้องการ 

4.3 การส่งต่อข้อมูล จัดท าแผนผังขั้นตอนการด าเนินงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์ (device defect) หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (adverse event) และการด าเนินการ
แก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ (Field Safety Corrective Action; FSCA) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น HPVC กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ คณะท างานประเมินความเสี่ยงด้าน
เครื่องมือแพทย์ และคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์  มี
ความเขา้ใจและเป็นแนวทางปฏิบัติในการท างานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.4 จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures; SOP) ส าหรับการ
จัดท าจดหมายข่าวการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าจดหมายข่าว 
(HPVC Safety News) เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ส าหรับเผยแพร่ให้
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

4.5 ปรับปรุงรูปแบบน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ Info Graphic เผยแพร่บนเว็บไซต์ของศูนย์เฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนที่สนใจทราบข้อมูล เช่น ประเภท
รายงาน จ านวนรายงาน การเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงเวลา 

4.6 จัดท ารูปแบบการท าจดหมายข่าว HPVC Safety News ส าหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์ใช้สื่อสารความเสี่ยงกรณีเครื่องมือแพทย์ที่มีการเรียกคืนในประเทศไทยให้
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทราบ 

5. การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความ

เสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
5.1 จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง รวม 31 ฉบับ ได้แก่  

1) ความเสี่ยงของยาในกลุ่มรักษาโรคเบาหวาน 
2) การเกิดกลุ่มอาการทางจิตเวชภายหลังจากการใช้ยา finasteride 
3) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) เรียกคืนผลิตภัณฑ์ SynReam Flexible 

Shaft 
4) ความเสี่ยงของยาในกลุ่ม cephalosporin 



5) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซ้ าในผู้ป่วยที่รักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยยา
ต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง 

6) การเกิดภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยา Cobimetinib 
7) บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Adapter for Colibri, for 

Electric Pen Drive และ Adapter, small, for Colibri (II) and Small Battery Drive (II) 
8) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

Mersilk Suture 
9) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

Detachment Control Boxes (DCB00000500) 

10) บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ID‐DiaCell I‐II‐III 
Asia 

11) บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ID-DiaCell I-II 
12) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

MobiCath Bi-Directional Guiding Sheath 
13) บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Offset Cup 

Reamer Handle 
14) การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Smart Flex Vascular Stent System 
15) บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ SynFix LR Implant Holder 
16) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ HEALON 
17) บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ MDN Nails 

(Trauma) 
18) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ POLYSORBTM 
19) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 1322-18MM 3M™ 

Comply™ Lead Free Steam Indicator Tapes 
20) บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ NC Trek RX Coronary 

Dilatation Catheter, NC Traveler RX Coronary Dilatation Catheter และ NC Tenku RX PTCA 
Balloon Catheter 

21) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Endo Peanut Auto 
Suture Blunt Dissector 

22) บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส  จ า กัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  MULTIGENT 
Creatinine (Enzymatic) 

23) บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 2MHZ Doppler Probe และ 
8MHZ Doppler Probe 

24) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ DLP® Extension 
Line Adapters 20 in length และ DLP® Pressure Disposable Pressure Display Sets 

25) บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ UMBILICAL CATHETERS 



26) บริษัท บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์หัวกรอทรงกลมเคลือบ
เพชร ชนิดหยาบของ ELAN4 

27) บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ BRIDGE, One Way 
A20976A และ BRIDGE, Two Way A20977A 

28) บริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Abbott Realtime HIV-1 ASSAY 
(06L18-90) 

29) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ AxiEMTM ENT 
Suction 

30) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ EUPHORA 
31) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์Delta 

XTEND™ epiphysis 
5.2 จัดท าวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 4 ฉบับ ได้แก่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2560, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2560, และ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 

5.3 สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าวัน รวม 186 เรื่อง 
5.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert 

system; PMAS) รวม 655 รายการ 
5.5 บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวข้องกับ Adverse Events ให้กับผู้ประกอบการและ บุคลากร

ทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 131 
ค าขอ แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 67 ฉบับ และหน่วยงานภาครัฐ 64 ฉบับ 

5.6 จัดท าแนวทางการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงด้านยาส าหรับยาชีววัตถุ 
5.7 จัดท าแนวทางปฏิบัติงานการจัดการภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 


