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การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Vigilance) 
การเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาในการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะภายหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การ
ด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health 
Product Vigilance Center : HPVC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส าคัญ คือ 

1) ศึกษาวิจัย พัฒนาและส่งเสริมระบบการเฝูาระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

2) เป็นศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ บริหารจัดการฐานข้อมูล
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย (Thai Vigibase) และด าเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายงานเฝูาระวังความปลอดภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

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

4) สอบสวนทางระบาดวิทยา วิเคราะห์ ประเมินเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง/อันตรายจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

5) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาเครือข่ายการเฝูาระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6) สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่
สนใจผ่านสื่อต่างๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลงานของศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในฐานข้อมูล Thai Vigibase ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2561 และสามารถน ามา
วิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น 784,863 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ปี 2561 ได้รับรายงานฯ  
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 จ านวนทั้งสิ้น 26,197 ฉบับ (แผนภาพที่ 1)  

 
  แผนภาพที่ 1 จ านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง ปี 1984 - 2018 (ก.ย.)  

จ าแนกตามปีปฏิทิน 
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ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
(Adverse Drug Reaction: ADR) ให้องค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ
คุณภาพของรายงานที่คะแนน 0.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 (แผนภาพที ่2) 

 

แผนภาพที ่2 คะแนนคุณภาพของรายงาน ADR ของประเทศไทยในฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก  
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 8 ตุลาคม 2561 

ทั้งนี้ รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 62,163 ฉบับ 
จ าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

1.1 ยา จ านวน 37,315 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจ านวน 6,735 ฉบับ (ร้อยละ 18.0) 
ประเภทไม่ร้ายแรงจ านวน 30,580 ฉบับ (ร้อยละ 82.0) ยาที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Ceftriaxone, 
Ibuprofen, และ Enalapril (แผนภาพที่ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหลักที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
general antiinfectives systemic, musculo-skeletal system และ cardiovascular system (แผนภาพที่ 
4) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages 
disorders, body as a whole - general disorders และ metabolic and nutritional disorders 
(แผนภาพที่ 5)    

 
แผนภาพที่ 3 ชื่อสารส าคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามาก 10 อันดับแรกใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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แผนภาพที่ 4 อาการไม่พึงประสงค์แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหลักที่ได้รับรายงาน 15 อันดับแรก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
แผนภาพที่ 5 อาการไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่ได้รับรายงาน 10 อันดับแรก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.2 เครื่องมือแพทย์ จ านวน 25,294 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561) แบ่งเป็น 
1) รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น 24,826 ฉบับ ประกอบด้วยรายงานผลการ

ท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (device defect) จ านวน 13,774 ฉบับ และรายงานผลอันไม่พึงประสงค์
ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (adverse event) จ านวน 11,052 ฉบับ 

2) รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ (Field Safety 
Corrective Action; FSCA) จ านวน 468 ฉบับ 

1.3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน 22 ฉบับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร 14 ฉบับ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง      
7 ฉบับ และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 1 ฉบับ   

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหลักที่ได้รับรายงาน 

จ านวนรายงาน (ฉบับ) 
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2. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา  
ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใช้ Thai Signal Detection Program 

ตรวจจับสัญญาณอันตรายจากรายงานในฐานข้อมูลศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai 
Vigibase) ของคู่ยา-ADR ดังนี้ 
 2.1 การตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ (signal detection) 
  1) คู่ยา ranitidine – face oedema ผลการพิจารณา พบว่า เป็น AE ที่มีข้อความค าเตือน
อยู่แล้วในเอกสารก ากับยา เป็นที่รับทราบกันทั่วไป (known ADR) และระบบรายงานแบบ spontaneous ไม่
สามารถหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ จึงไม่เป็นสัญญาณความเสี่ยง (signal) 
  2) พัฒนาวิธีการตรวจจับ potential signal โดยเปรียบเทียบกลุ่มยาตามระดับ ATC code 
ขององค์การอนามัยโลกทั้งหมด 5 วิธ ีโดยเปลี่ยนแปลงค่าเซลล์ c และ เซลล์ d วัดผลจากการค านวณ ROR 
ได้แก่  

วิธีที่ 1 เซลล์ c และ เซลล์ d จากจ านวนรายงานทั้งหมดในฐานข้อมูล 
วิธีที่ 2 เซลล์ c และ เซลล์ d เป็นจ านวนรายงาน ของยาตามระดับ ATC code level 1 (เช่น 

A alimentary tract and metabolism) 
วิธีที่ 3 เซลล์ c และ เซลล์ d เป็นจ านวนรายงาน ของยาตามระดับ ATC code level 2 (เช่น 

A10 drugs used in diabetes) 
วิธีที่ 4 เซลล์ c และ เซลล์ d เป็นจ านวนรายงาน ของยาตามระดับ ATC code level 3 (เช่น 

A10B blood glucose lowering drugs, excl. insulins) 
วิธีที่ 5 เซลล์ c และ เซลล์ d เป็นจ านวนรายงาน ของยาตามระดับ ATC code level 4 (เช่น 

A10BH dipeptidyl peptidase 4 inhibitors) 
พบว่าสามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายได้ด้วยวิธีที่ 1 และ วิธีที่ 3 ซึ่งสามารถน าไปตรวจจับ

สัญญาณอันตรายจากการใช้ยาในฐานข้อมูล Thai Vigibase ต่อไป  
 2.2 การประเ มินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ทางคลินิก ( signal 
assessment)  
  1) คู่ยา DTP vaccine กับอาการ cardiac arrest ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่า
ไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal) 
  2) คู่ยา DTP + HEP.B vaccine กับอาการ respiratory tract hemorrhage ภายหลังการ
ประเมินความสัมพันธ์พบว่าไม่ใช่สัญญาณความเสี่ยง (false signal) 
  3) คู่ยา DTP + HEP.B vaccine กับอาการ respiratory failure ภายหลังการประเมิน
ความสัมพันธ์พบว่าเป็นรายงานที่มียาที่สงสัยอ่ืนร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุ ติการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว 
  4) คู่ยา DTP + HEP.B vaccine กับอาการ sepsis ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่า
เป็นรายงานที่มีสาเหตุอื่นร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุติการพิจารณาความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว  
  5) รายงานเสียชีวิตจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ปี พ.ศ. 2560 พบรายงานเสียชีวิตเนื่องจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด 54 ฉบับ คิดเป็น
จ านวนคู่ยา-ADR ทั้งหมด 99 คู่ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกคู่ยา-AE ของคณะท างานฯ ทั้งสิ้น 69 คู่ 
ที่ประชุมมีการคัดเลือกและพิจารณาคู่ยา-ADR ดังนี้ 
   - คู่ยา bosentan กับอาการ right ventricular failure ภายหลังการประเมิน
ความสัมพันธ์พบว่า เป็นรายงานที่มีสาเหตุอ่ืนร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุติการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว 
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   -  คู่ยา bosentan กับอาการ respiratory failure ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์
พบว่า เป็นรายงานที่มีสาเหตุอ่ืนร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุติการพิจารณาความสัมพันธ์ของกรณี
ดังกล่าว 
   - คู่ยา bosentan กับอาการ pulmonary embolism ภายหลังการประเมิน
ความสัมพันธ์พบว่า เป็นรายงานที่มีสาเหตุอ่ืนร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุติการพิจารณา
ความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว 
   -   คู่ยา bortezomib กับอาการ sepsis ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่า 
เป็นรายงานที่มีสาเหตุอื่นร่วมซึ่งมีน้ าหนักความสัมพันธ์สูงกว่า จึงยุติการพิจารณาความสัมพันธ์ของกรณีดังกล่าว 
   - คู่ยา lamotrigine กับอาการ DRESS syndrome ภายหลังการประเมิน
ความสัมพันธ์และพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยงของคู่ยา-อาการดังกล่าวพบว่า ยังไม่มีการระบุค าเตือนการ
เกิด DRESS syndrome  ในเอกสารก ากับยา (แต่พบค าเตือนการเกิด Steven-Johnson’s syndrome) อีกทั้ง
ยังพบว่า ยา lamotrigine สามารถท าให้เกิดผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง SJS/TEN รวมถึงมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมสอดคล้องกับการเกิดผื่นดังกล่าว ซึ่งได้จัดท าจดหมายข่าวเพ่ือแจ้งให้บุคลากรทางการ
แพทย์ทราบในเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิด DRESS syndrome จากยา lamotrigine และขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน
ข้อมูลข้อมูลยาและมาตรการจัดการความเสี่ยง  
  6) ยา clarithromycin กับความเสี่ยงในการเกิดปัญหาโรคหัวใจที่มากขึ้นรวมถึงการเสียชีวิต
ในกลุ่มผู้ปุวยโรคหัวใจ เมื่อพิจารณารายงานผู้ปุวยที่ได้รับในฐานข้อมูล Thai Vigibase รวมถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงในประเทศไทย พบว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ที่
ฉลากและเอกสารก ากับยาของยา clarithromycin และยาในกลุ่ม Macrolides ไม่ได้มีการปรับปรุงมานานแล้ว 
รวมถึงพบการเกิด drug interaction ของยาในกลุ่ม Macrolides กับยาตัวอ่ืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน
ข้อมูลยาและมาตรการจัดการความเสี่ยง  
 7) ยา ticagrelor กับการเกิดอาการ angioedema และ cardiac arrest ที่มีผลลัพธ์ 
(outcome) เสียชีวิต ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่าอาการ angioedema เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่
ทราบอยู่แล้ว (known ADR) และอาการ cardiac arrest อาจเกิดจากภาวะโรคของผู้ปุวย จึงยุติการประเมิน
ความสัมพันธ์ของคู่ยา-อาการดังกล่าว   
 
3. การจัดการความเสี่ยงด้านยา  

ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในฐานะฝุายเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษา
และเฝูาระวังอันตรายจาการใช้ยาส าหรับมนุษย์ ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
ยา โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
เป็นมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง โดยผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ศึกษาและเฝูาระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

3.1  การก าหนดข้อความค าเตือนของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

anaphylactic shock และ anaphylactic reactions จากยาสมุนไพรฟูาทะลายโจรและภายหลังคณะท างาน
ประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาด้านคลินิกได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานที่ได้รับแสดงสัญญาณความเสี่ยง
ว่ายาจากสมุนไพรฟูาทะลายโจรสัมพันธ์กับการเกิด hypersensitivity reactions และคณะอนุกรรมการศึกษา
และเฝูาระวังอันตรายจากการใช้ยาฯ ได้พิจารณาข้อมูลความเสี่ยงของยาจากสมุนไพรฟูาทะลายโจรและการ
จัดการความเสี่ยงมาเป็นล าดับ และมีความเห็นว่ายาที่มีส่วนประกอบของยาฟูาทะลายโจรเป็นยาที่ต้องแจ้งค า
เตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยารวมทั้งได้สอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากหน่วยงานด้าน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
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แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ และเสนอคณะกรรมการยาพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการยามีมติให้ยาจาก
สมุนไพรฟูาทะลายโจรต้องมีข้อความค าเตือนตามกฎหมาย ดังนี้ 

   ค าเตือนในฉลาก และเอกสารก ากับยา 
1) ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร 
2) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟูาทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม 
3) หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์  
4) หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีข้ึน หรืออาการรุนแรงขึ้น ระหว่างการใช้ยา  

         ควรหยุดใช้ และพบแพทย์ 
5) หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้แขนขามีอาการอ่อนแรง 

3.2 ยากลุ่ม fluoroquinolone กับอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
      ตามข้อเสนอของคณะท างานประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ด้านคลินิก 
พิจารณาจ ากัดการใช้ยากลุ่ม fluoroquinolone เฉพาะในผู้ปุวยที่เป็น ABS, AECB และ Uncomplicated UTI 
ที่รักษาด้วยยาอ่ืนแล้วไม่หายแล้วเท่านั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ทบทวนข้อมูลความปลอดภัย ประเมิน
ประโยชน์และความเสี่ยงของยากลุ่ม fluoroquinolone และทีป่ระชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่า 

1) ยากลุ่ม fluoroquinolone เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา และมีอุบัติการณ์ของ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงต่ า 

2) ข้อความแจ้งค าเตือนการใช้ยาในฉลากและที่เอกสารก ากับยา ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ครอบคลุมอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่สัมพันธ์กับการใช้ยา fluoroquinolone  

3) การใช้ยากลุ่ม fluoroquinolone ตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2560 
สถานพยาบาลจะต้องใช้ตามข้อบ่งใช้และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

4) ส าหรับประเด็นอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงเกี่ยวกับเอ็น ข้อ ประสาทและระบบ
ประสาทส่วนกลางนั้น แม้มีอุบัติการณ์เกิดน้อย แต่เกิดแล้วรุนแรง ถาวรและพิการ ควรมีการเฝูาระวังและให้
ความสนใจเพราะอาจพบข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึน 
จึงมีมติให้สื่อสารความเสี่ยงโดยแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงต่อเอ็น ข้อ ประสาทและระบบ
ประสาทส่วนกลางของยากลุ่ม fluoroquinolone ผ่านจดหมายข่าว HPVC Safety News เพ่ือให้บุคลากร
ทางการแพทย์ระมัดระวังการใช้ยากลุ่มนี้ 

3.3 การเพิ่มค าเตือนของยา Gadolinium-based Contrast Agents (GBCAs)  
  สืบเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยพบการตกค้างของ GBCAs ในร่างกาย รวมถึงพบการตกค้างใน
สมองด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามีอันตรายต่อสุขภาพเพียงใด อย่างไรก็ตามเพ่ือปูองกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

1) เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงเรื่อง การตกค้างของ GBCAs ในร่างกาย ผ่านทางจดหมายข่าว 
(HPVC Safety News) แจ้งให้บุคลากรการแพทย์ทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้น 

2) เสนอคณะกรรมการยาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้เพ่ิมข้อความค าเตือน
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยานี้อาจท าให้มีการตกค้างในสมองและเนื้อเยื่ออ่ืนและเพ่ิมข้ึนเมื่อใช้หลายครั้งติดกัน 
(2)  ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ปุวยที่มีภาวะไตบกพร่อง หญิงมีครรภ์ และเด็ก 

3.4  การเพิ่มค าเตือนของยา diacerin  
  จากการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับประเด็นความปลอดภัยจาก Cochrane Database 
of Systematic  Review 2014 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากฐานข้อมูลองค์การอนามัยโลก และ
ฐานข้อมูลศูนย์เฝูาระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จนถึงปี 2560 รวมทั้งการประเมิน
ประโยชน์และความเสี่ยงของยา diacerein และได้เสนอให้คณะกรรมการยาก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
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ให้โดยให้ยา diacerein เป็นยาที่ต้องมีค าเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการ
ใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยา และโดยให้มีข้อความของค าเตือนในกรอบสี่เหลี่ยม ดังนี้ 

1) หากเกิดอาการท้องเสียให้หยุดยาและไปพบแพทย์ 
2) ห้ามใช้ยาในผู้ปุวยโรคตับรุนแรง 
3) ควรลดขนาดยาลงในผู้ปุวยที่มีภาวะไตบกพร่องอย่างรุนแรง 
4) ระมัดระวังการใช้ในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคตับ 

3.5 ยา Dengvaxia กับความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกแบบรุนแรง  
  สืบเนื่องจากมีข้อมูลการศึกษาพบว่าการให้วัคซีนดังกล่าวในผู้ที่ไม่เคยเป็นโรคหรือรับเชื้อมา
ก่อนมีความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกแบบรุนแรง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

1) สื่อสารความเสี่ยงผ่านจดหมายข่าว (HPVC Safety News) เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ เกี่ยวกับค าแนะน าจาก WHO รวมถึงข้อมูลที่ส าคัญของวัคซีนไข้เลือดออก โดยควรประสานกับ
หน่วยงานและสมาคมที่เก่ียวข้อง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย 

2) ประสานให้บริษัทผู้รับอนุญาตส่งแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม และบริษัทได้ยื่นแผน
ดังกล่าวมายังส านักงานคณะกรรมการและยาเรียบร้อยแล้ว 

3.6 ยา finasteride กับอาการทางจิตเวชและภาวะความต้องการทางเพศลดลง  
   สืบเนื่องจากหน่วยงานก ากับดูแลยาในต่างประเทศได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สาธารณรัฐตุรกี ได้มีการสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยของยา finasteride ต่อภาวะความต้องการทางการเพศ
ลดลงและภาวะซึมเศร้า ซึ่งในประเทศไทยได้มีการสื่อสารความเสี่ยงดังกล่าวผ่านจดหมายข่าว (HPVC Safety 
News) ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 แต่เพ่ือเป็นการย้ าเตือนความเสี่ยงจากการใช้ยา 
finasteride จึงให้มีการสื่อสารความเสี่ยงผ่าน HPVC Safety News อีกครั้ง 
 
4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Device Vigilance) 

 4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์
หรือผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค และรายงานการด าเนินการแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้มีหน้าที่/รับมอบ
อ านาจรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีสมรรถนะในการจัดท า
รายงาน Device defect/AE และ FSCA ได้ถูกต้องตามแนวทางฯ ที่ก าหนด ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการกรอก
รายงานออนไลน์ excel file template ระบบ e-learning ในการรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ 
และตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรายงานฯ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1) มีผู้เข้าอบรมจ านวนรวม 189 คนจาก 130 บริษัท 
2) ผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า มีผู้ท าแบบทดสอบรวมทั้งสิ้น 139 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 73.5) มีความรู้เพ่ิมขึ้นหลังการอบรมร้อยละ 92.8 โดยมีค าถาม 10 ข้อ ก่อนทดสอบผู้เข้าอบรม
ตอบค าถามถูกต้องเฉลี่ย 5 ข้อ หลังอบรมตอบค าถามถูกต้องเฉลี่ย 7 ข้อ 

3) ผลประเมินภาพรวมการจัดอบรม พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับดี ความรู้หลังการอบรม (ร้อย
ละ 70.5) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ (ร้อยละ 77.5) ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้งาน (ร้อยละ 
80.0) และประเด็นข้อเสนอแนะ เช่น ทบทวนรหัสเครื่องมือแพทย์ของ HPVC กับรหัสที่ได้จากองควบคุม
เครื่องมือแพทย์เพ่ือลดความซ้ าซ้อน การเพ่ิม AE terminology ในรายงานออนไลน์หรือ excel file template 
ควรควบคู่กับ free text เพ่ือบรรยายเหตุการณ์ ควรสอนการประเมินอันตรายต่อสุขภาพ (Health Hazard 
Evaluation) เพ่ิมเติม เป็นต้น  

  4.2 จัดท าแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กรณีการเพิ่มข้อความใน
จดหมายข่าว HPVC Safety News เม่ือได้รับรายงาน FSCA ฉบับสุดท้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในการพิจารณาความครบถ้วนของการด าเนินการกรณีเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย
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ภายหลังจากได้รับรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ฉบับสุดท้ายจาก
ผู้ประกอบการ และปรับปรุงข้อความในจดหมายข่าว HPVC Safety News เพ่ือแสดงสถานะล่าสุด ซึ่งจะถูก
น าไปใช้เป็นแนวทางระหว่างกองควบคุมเครื่องมือแพทย์และ HPVC ต่อไป 

4.3  พัฒนาระบบการรายงานปัญหาจากการใช้ เครื่ อ ง มือแพทย์ โดยใช้  IMDRF 
terminologies มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเก็บข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้เป็นสากล และสามารถน า
ข้อมูลรายงานมาวิเคราะห์ทางสถิติได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง HPVC จะใช้
รหัสมาตรฐานดังกล่าวในการรับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.4 จัดท าคู่มือแนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการท างานอันผิดปกติของ
เครื่องมือแพทย์และผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและการรายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แนวทางการรายงาน
ปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์เป็นภาษาสากล ทั้งนี้ ได้น าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ของ HPVC 
 4.5 ประชาสัมพันธ์ระบบรับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ไปยังบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือการรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ของวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เช่น นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น เบื้องต้นได้จัดท าหนังสือขอความร่วมมือใน
การลิงค์เว็บไซต์ HPVC เพ่ือประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมน าเสนอโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการประชุมประจ าปี
ครั้งที่ 42 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 
 4.6 มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการ 

    1) การสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Urogynaecological 
surgical mesh implants  

   2) การสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับการแจ้งเตือนการเกิดแบตเตอรี่ลดลงก่อนก าหนดในเครื่องมือ
แพทย์ FortifyTM DR และ FortifyTM VR ของบริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
5. การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   

ศูนย์เฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

5.1 จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง รวม 47 ฉบับ ได้แก่ 
         1) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Bard® Max-Core® 

Disposable Core Biopsy Instrument 
   2) บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์(ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ AV-Set B DT 
INF-E 

3) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Covidien GastrilSail™ 
Gastric Positioning System 

      4) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด  เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 1-DAY 
ACUVUE® MOIST® for Astigmatism Contact Lenses 

5) บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ELUVIA™ OVER-
THE-WIRE Drug-Eluting Vascular Stent System และ Innova™ Vascular Self Expanding Stent 
System 

      6) บริษัท เมดิคอล โซลูชั่นส์ จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ OriGen VV28F Reinforced Dual 
Lumen ECMO Catheters 

 7) บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์     ซัพพลาย จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Intraocular Lens 
Hydrophobic Acrylic 
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 8) บริษัท ซูอิสเซอส์เม็ด (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Oculentis® 
 9) บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ SpyScope™ DS 

Access and Delivery Catheter 
 10) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ GUIDER™ SOFTIP™ XF 

GUIDING CATHETER 
 11) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ SPOTCHEM II PANEL-V 
 12) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Sigma® HP 

PFJ Cemented Trochlear Implants 
 13) บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Uretero-Reno Videoscope 

URF-V2 และ Uretero-Reno Fiberscope Olympus URF-P6 
 14) ผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Urogynaecological surgical mesh implants 
 15) บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Rotating IV pole 
 16) บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 3M™ Bair Hugger™ Full Access 

Underbody Warning Blanket 63500 
 17) บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ KNIFE HANDLE 3 
 18) บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  MARS® 

Treatment Kit Typ 1112/1 
 19) บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด เรียกคืนอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ S-8666 

GETINGE 86-SERIES: FSUC, FSLC, AGS, RC 
 20) ประเด็นความปลอดภัยของ Gadolinium-based Contrast Agents และการตกค้างใน

สมอง 
 21) บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Gas bottle holder for 

helicopter HKH 8880 
 22) บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Amatech Radiolucent Spine 

Surgery Frame 
 23) บริษัท จอห์นสัน แอนด์  จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

ENDOPATH® XCEL™ Trocars with OPTIVIEW Technology 
 24) การแจ้งเตือนการใช้ยา clarithromycin ในผู้ปุวยโรคหัวใจ 
 25) บริษัท เมดิทอป จ ากัดเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ADVIA® Chemistry Urea Nitrogen (UN) 
 26) การแก้ไขค าเตือนของวัคซีนปูองกันไข้เลือดออก (Dengvaxia) 
 27) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ RETRACTOR 
 28) ยากลุ่ม Fluoroquinolones กับอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง 
 29) บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Accu-Chek® 

Performa 
 30) บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Askina Gel และ Askina 

Caligitrol Paste 
 31) บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ARTERIAL CANNULAE 
 32) บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ MAKO RIO® Partial 

Knee Arthroplasty (PKA) and Total Hip Arthroplasty (THA) software 
 33) บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Absorbable Synthetic 

Suture 
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 34) บริษัท เจ เอส วิชั่น จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Thoracic Catheter, Angled, Soft, 
Radio-Opaque-28F 

 35) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์CORAIL® 
Cementless Femoral Stem HA Coated Standard Size 11 and Size 12 

 36) การจัดการความเสี่ยงกรณีพบสารปนเปื้อน N-nitrosodimethylamine.ในวัตถุดิบที่ใช้
ผลิตยา valsartan 

 37) บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ MAKO (Vizadisc Knee 
Procedure Tracking kit & Vizadisc Hip Procedure Tracking kit) 

 38) บริษัท อิสเมด จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Power Supply 
 39) บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  Stellaris Elite 

Vitrectomy Cutters 
 40) จัดการความเสี่ยงกรณีพบสารปนเปื้อน N-nitrosodimethylamine ในวัตถุดิบที่ใช้ผลิต

ยา valsartan [ฉบับเพ่ิมเติม] 
 41) การเกิดอาการทางจิตเวชและภาวะความต้องการทางเพศลดลงภายหลังจากการใช้ยา 

finasteride 
 42) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 1.8 MM Depth Stop 

Adapter 
 43) บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Affixus 
 44) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ DxTerity™ Diagnostic 

Catheter 
 45) บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  HANDS-

OFF® Thermodilution Catheter 
 46) การเกิด Fournier’s gangrene ของยากลุ่ม sodium-glucose cotrasporter-2 

(SGLT2) inhibitors 
 47) แจ้งเตือนการเกิดแบตเตอรี่ลดลงก่อนก าหนดในเครื่องมือแพทย์ FortifyTM DR และ 

FortifyTM VR ของบริษัท เซนต์จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จ ากัด 
5.2 จัดท าวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 4 ฉบับ ได้แก่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2561, ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2561, และ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 

5.3 สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าวัน รวม 265 เรื่อง โดยเป็นยา 128 เรื่อง  
อาหาร 72 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ 61 เรื่อง และเครื่องส าอาง 4 เรื่อง  

5.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert system;  
PMAS) รวม 267 รายการ โดยเป็นยา 65 รายการ อาหาร 40 รายการ เครื่องส าอาง 162 รายการ 

5.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
(PMDA) (Japan) โดยเป็นข้อมูลยาทั้งหมดจ านวน 7 รายการ 

5.6 ข้อมูลเตือนภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO International Alert) เป็นข้อมูลของ 
สมาชิกขององค์การอนามัยโลกท่ีแจ้งเตือนภัย โดยเป็นข้อมูลยาทั้งหมดจ านวน 4 รายการ 

5.7 บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวข้องกับ Adverse Events ให้กับผู้ประกอบการและ บุคลากรทาง
การแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 111 ค าขอ 
แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 50 ฉบับ และหน่วยงานภาครัฐ 61 ฉบับ 

5.8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โดยได้ด าเนินโครงการฯโดยจัดท าระบบสารสนเทศ จ านวน 10 ระบบย่อย ดังนี้ 
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1) ระบบสารสนเทศการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Spontaneous 
Reporting System) มีผลการด าเนินการคือมีแบบรายงาน E-form ส าหรับการรายงาน AE ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่รายงานโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ E-form ส าหรับการรายงาน Device Defect/AE/FSCA ของ
เครื่องมือแพทย์ที่รายงานโดยผู้ประกอบการ  

2) ระบบสารสนเทศการเฝูาระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบการรายงานแบบ
ติดตามไปข้างหน้า (Active surveillance of adverse event) โดยจัดท าแบบรายงาน E-form ของการรายงาน 
AE จากยาวัณโรคและ AE จากยา EPO  

3) ระบบสารสนเทศ Host to host submission จัดท าระบบ block chain network และ 
ebMS  

4) ระบบการสืบค้นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ เพ่ือให้สามารถสืบค้นรายงานใน
ฐานข้อมูล  

5) ระบบจัดท ารายงานสรุปการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
รายงานสรุปการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯในเบื้องต้น  

6) ระบบการตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (signal detection) 
เพ่ือให้สามารถตรวจจับสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา(potential signal) ในเบื้องต้น และสามารถจัดท าสรุป
รายงานผู้ปุวยเสียชีวิต  

7) ระบบบริการข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (AE services)
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงระบบและทดสอบระบบ  

8) ระบบวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ/วารสารอาหารและยาซึ่งสามารถใช้
งานในเบื้องต้น 

9) ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีการจัดการกลุ่มประเภทข่าวสารและรายละเอียด
ของข่าวสาร สามารถเผยแพร่ข่าวสารและสรุปข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

10) ระบบ E-learning อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงระบบและทดสอบระบบ 


