
1 
 

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/อันตราย               
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

(5) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(6) สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และ 
ผู้ที่สนใจผ่านสื่อต่างๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลงานของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ            
ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และรายงานปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

1.1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในมนุษย์  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพยาและวัตถุเสพติดในฐานข้อมูล Thai Vigibase ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และสามารถน ามา
วิเคราะห์ได้รวมทั้งสิ้น 834,854 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562) (แผนภาพที่ 1)  
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แผนภาพที่ 1 จ านวนรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระหว่าง ปี 1984 – 30 กันยายน 2019 จ าแนกตามปีปฏิทิน 
 



3 
 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา (Adverse Drug Reaction: ADR) ให้องค์การอนามัยโลกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับคุณภาพของรายงานที่คะแนน 0.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1  

 

 

  
 

แผนภูมิที ่2 คะแนนคุณภาพของรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของประเทศไทยในฐานข้อมูลของ                  
องค์การอนามัยโลก ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2562 

 
ทั้งนี้ รายงานที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 42,971 ฉบับ จ าแนกตาม

ประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 
1) ยาและวัตถุเสพติด จ านวน 42,931 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรงจ านวน 8,669 

ฉบับ (ร้อยละ 20.19) ยาที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ceftriaxone, ibuprofen และ enalapril 
(แผนภาพที่ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาหลักที่มีรายงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ systemic general anti-
infectives, musculo-skeletal system และ cardiovascular system และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์             
แยกตามระบบอวัยวะที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ skin and appendages disorders, general disorders 
– body as a whole และ metabolic and nutritional disorders (แผนภาพที่ 4) 
 

 



4 
 

2881

2253

1686
1508

1267 1239 1235
1080 1003 892

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
   
  

  
  
  
  
  

   

 

แผนภาพที่ 3 ชื่อสารส าคัญที่มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามาก 10 อันดับแรกใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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แผนภาพที่ 4 อาการไม่พึงประสงค์แยกตามระบบอวัยวะที่ได้รับรายงาน 10 อันดับแรก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
2) ผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน  40 ฉบับ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์อาหาร 12 ฉบับ ผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง 13 ฉบับ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 2 ฉบับ และวัตถุอันตราย 13 ฉบับ   
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1.2) รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์และรายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความ
ปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้บังคับให้ผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ด าเนินการ
รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ และรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือ
แพทย์ (Field Safety Corrective Action: FSCA) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล 
ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562) ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับรายงานจาก
ผู้ประกอบการจ าแนกตามประเภทของรายงานได้ดังต่อไปนี้ 

1) รายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์  
- รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (adverse event) จ านวน 6,293 ฉบับ 

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งหมด  
- รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (device defect) จ านวน 8,273 

เรื่อง 
  2) รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ (FSCA) จ านวน 174 
เรื่อง 

1.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส าหรับสัตว ์
  ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เริ่มงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้
ยาส าหรับสัตว์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส าหรับสัตว์ 430 
ฉบับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับรายงานจากผู้รับอนุญาต จ านวนทั้งสิ้น 227 ฉบับ  แบ่งเป็น 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง 130 ฉบับ และชนิดร้ายแรง 97 ฉบับ โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิด
ร้ายแรงเกี่ยวข้องกับการใช้ vaccine 81 ฉบับ anti-parasite 10 ฉบับ systemic insecticide acaridae              
3 ฉบับ topical-insecticide acaridae 1 ฉบับ systemic anti-inflammatory 1 ฉบับ และ 
antimicrobial/corticosteroid/antifungal combination medication 1 ฉบับ โดยอาการที่พบบ่อย เช่น 
อาเจียน ตัวแดง หายใจล าบาก hypersensitivity reaction, lethargy และชัก 

 
 

แผนภาพที่ 5 จ านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส าหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนภาพที่ 6 จ านวนรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงจากการใช้ยาส าหรับสัตว์   

จ าแนกตามกลุ่มยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตรายจากการใช้ยา  
 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีการตรวจจับและประเมินสัญญาณอันตราย
จากรายงานในฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Thai Vigibase) ของคู่ยา-AE 
ดังนี้  

2.1 คู่ยา rabies vaccine inactivated กับอาการ angioedema [เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่
ทราบอยู่แล้ว (known ADR)] เนื่องจากมีแนวโน้มของจ านวนรายงานในฐานข้อมูล Thai Vigibase เพ่ิมขึ้น  
จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอุบัติการณ์การเกิดอาการดังกล่าวในเอกสารวิชาการ พบว่า จ านวนรายงานใน
ฐานข้อมูลมีน้อยกว่า ดังนั้นจึงยุติการพิจารณาคู่ยา-อาการนี้ และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพยังคงเฝ้าระวังแนวโน้มของจ านวนรายงาน หากพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอีก จะน ากลับมาพิจารณาอีกครั้ง 

2.2  คู่ยา lamotrigine กับการเกิด drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms (DRESS) syndrome ภายหลังการประเมินความสัมพันธ์พบว่า เห็นควรให้มีการระบุค าเตือน
ดังกล่าวในฉลากหรือเอกสารก ากับยา รวมถึงข้อมูลในประกาศตามกฎหมายยังไม่พบการแจ้งเตือนการเกิดผื่น
แพ้ยาชนิดรุนแรง (severe cutaneous adverse reactions; SCARs) ในกลุ่มยากันชัก จึงเห็นควรให้มี          
การทบทวนเพิม่ค าเตือนตามกฎหมายของกลุ่มยากันชักกับอาการ ดังนี้ 

1) การเกิด Stevens-Johnson syndrome และ DRESS syndrome ของยา 
carbamazepine, lamotrigine, phenytoin, sodium valproate, gabapentin, levetiracetam, 
oxcarbazepine และ zonisamide และน าเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตราย
จากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ต่อไป 

2) การเกิด Stevens-Johnson syndrome ของยา phenobarbital และ clobazam 
เนื่องจากยาดังกล่าวเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจึงส่งข้อมูลให้คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พิจารณาเพิ่มข้อความค าเตือนเกี่ยวกับการเกิดอาการ Stevens-Johnson syndrome ต่อไป 

2.3  รายงานเสียชีวิตจากฐานข้อมูล Thai Vigibase ปี พ.ศ. 2561 พบรายงานเสียชีวิตเนื่องจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด 80 ฉบับ คิดเป็น
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จ านวนคู่ยา-AE ทั้งหมด 103 คู่ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกคู่ยา-AE ของคณะท างานฯ ทั้งสิ้น                 
60 คู่ ที่ประชุมมีการคัดเลือกและพิจารณาคู่ยา-AE ดังนี้ 
  1) คู่ยา ethambutol กับอาการ toxic epidermal necrolysis (TEN) จากการประเมิน
รายงานพบว่าผู้ป่วยได้รับยาอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ ยา rifampicin ซึ่ง TEN เป็น known ADR ของยา rifampicin 
และมีข้อความค าเตือนตามกฎหมายแล้ว จึงยุติการประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว 
  2) คู่ยา rituximab กับอาการ colitis สืบเนื่องจากการพบรายงาน case report จาก
แหล่งข้อมูล primary source ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ periodic safety 
update report (PSUR)  
  3) คู่ยา daratumumab กับอาการ sepsis จากการพิจารณารายงานผู้ป่วยพบว่าเป็น
รายงานที่มีสาเหตุอ่ืนร่วมและมีน้ าหนักความสัมพันธ์ในระดับท่ีสูงกว่า จึงยุติการประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว 
  4) คู่ยา hydroxychloroquine กับอาการ TEN จากการพิจารณารายงานผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วย
ได้รับยาอ่ืนร่วมด้วย ได้แก่ ยา meroppenem ซึ่ง TEN เป็น known ADR ของยา meropenem จึงยุติ            
การประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว 
  5) คู่ยา carboplatin กับอาการ septic shock, คู่ยา carboplatin กับอาการ uterine 
perforation, คู่ยา etoposide กับอาการ septic shock, คู่ยา etoposide กับอาการ uterine perforation,               
คู่ยา ifosfamide กับอาการ septic shock, คู่ยา ifosfamide กับอาการ uterine perforation, คู่ยา 
methotrexate กับอาการ shock septic, คู่ยา methotrexate กับอาการ uterine perforation                     
จากการพิจารณารายงานผู้ป่วย พบว่าเป็นรายงานที่มีสาเหตุอ่ืนร่วมและมีน้ าหนักความสัมพันธ์ในระดับที่               
สูงกว่า จึงยุติการประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว  
  6) คู่ยา palbociclib กับอาการ sepsis จากการพิจารณารายงานผู้ป่วย พบว่าเป็นรายงาน
ที่มีสาเหตุอื่นร่วมและมีน้ าหนักความสัมพันธ์ในระดับท่ีสูงกว่า จึงยุติการประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว 
  7) คู่ยา fulvestrant กับอาการ sepsis จากการพิจารณารายงานผู้ป่วย พบว่าเป็นรายงาน
ที่มสีาเหตุอ่ืนร่วมและมีน้ าหนักความสัมพันธ์ในระดับท่ีสูงกว่า จึงยุติการประเมิน คู่ยา-อาการดังกล่าว 

3. การจัดการความเสี่ยงด้านยา  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจาการใช้ยาส าหรับมนุษย์ ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์ยา โดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก าหนดมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงเป็นมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยง โดยผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปได้ดังนี้ 

3.1  ความเสี่ยงจากการใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร Polygonum multiflorum 
ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ขอความอนุเคราะห์คณะอนุกรรมการศึกษา

และเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น              
ค าเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ของยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร Polygonum multiflorum                   
เพ่ือพิจารณาก าหนดค าเตือนตามกฎหมายของยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร Polygonum multiflorum 
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ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและพบว่ายาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร Polygonum multiflorum                
มีความเสี่ยงท าให้เกิดอันตรายต่อตับและควรให้ยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร Polygonum multiflorum 
ชนิดรับประทานเป็นยาที่ต้องมีค าเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยา
ไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับยาและข้อความของค าเตือน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้  

 ค าเตือนในฉลาก และเอกสารก ากับยา 
1) ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับห้ามใช้ยานี้ เนื่องจากอาจท าให้เกิดอันตรายต่อตับในผู้ป่วย

บางราย 
2) ควรใช้ภายใต้ค าแนะน าของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหรือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 30 วัน 
3.2 การทบทวนข้อมูลวิชาการของยาฉีด diclofenac 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับข้อมูลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการฉีดยา diclofenac เข้ากล้ามและขอความร่วมมือส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
และยาพิจารณาทบทวนข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และภาวะไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา ฉีด 
diclofenac ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าหนึ่งในสาเหตุของการบาดเจ็บ
จากการฉีดยา diclofenac มาจากเทคนิคการฉีดยาไม่ถูกต้อง และได้ขอความร่วมมือกองการพยาบาลและ   
สภาการพยาบาลทบทวนเทคนิคการฉีดยาเข้ากล้ามและจัดท าแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
แนะน าบุคลากรทางการแพทย์ใช้ยา diclofenac injection เพ่ือป้องกันไม่ให้เส้นประสาทหรือเนื้อเยื่อเสียผ่าน
จดหมายข่าว (HPVC Safety News) เรื่อง การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา diclofenac ชนิดฉีด  

3.3 ทบทวนข้อความค าเตือนการใช้ยาบนฉลากและที่เอกสารก ากับยาของกลุ่มยากันชักหรือ
ยาจ าพวกรักษาลมบ้าหมู (antiepileptics)  

สืบเนื่องจากฐานข้อมูล Thai Vigibase พบรายงานเสียชีวิตจากยา lamotrigine กับอาการ 
DRESS syndrome ซึ่งน าไปสู่การพิจารณาการเกิดความเสี่ยงของการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงของ                     
กลุ่มยากันชักหรือยาจ าพวกรักษาลมบ้าหมู (antiepileptics) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงข้อความค าเตือนตามกฎหมายเกี่ยวกับการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรงของยารักษาลมบ้าหมู                   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) ปรับปรุงข้อความค าเตือนตามกฎหมายเกี่ยวกับการเกิด Stevens-Johnson syndrome 
ในยา 2 รายการ ได้แก่ topiramate และ pregabalin โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

   - ยา pregabalin 
  ค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา 

(1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
(2) ยานี้อาจท าให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร และ            

ไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้ 
(3) ยานี้อาจท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด 
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(4) สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 
(5) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต 
(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษา

แพทย์ทันที  
  ค าเตือนในเอกสารก ากับยา 

(7) เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของ
ผิวหนังและบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและ
ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome 

- ยา topiramate 
ค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา 
(1) สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 
(2) ยานี้อาจท าให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร และ          

ไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้ 
(3) ยานี้อาจท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด 
(4) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต 
(5) ยานี้อาจท าให้เกิดภาวะสายตาสั้นเฉียบพลัน (acute myopia) และโรคต้อหินชนิด 

secondary angle closure glaucoma 
(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผิดปกติทางสายตา ได้แก่ มองเห็นไม่ชัด หรือปวดตา ให้หยุด

ใช้ยาทันทีและปรึกษาแพทย์ 
(7) ควรดื่มน้ าให้มากเพียงพอทุกวัน เพ่ือป้องกันการเกิดนิ่วในไต  
(8) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษา

แพทย์ทันที 
 ค าเตือนในเอกสารก ากับยา 

(9) เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น ไข้ผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของ
ผิวหนังและบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและ
ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome 

2) ปรับปรุงข้อความค าเตือนตามกฎหมายการเกิด DRESS syndrome ในยา 8 รายการ 
ได้แก่ carbamazepine, lamotrigine, phenytoin, sodium valproate, gabapentin, levetiracetam, 
oxcarbazepine และ zonisamide โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 

- ยา carbamazepine, phenytoin และ sodium valproate 
   ค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา 

(1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
(2) ยานี้อาจท าให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร และ           

ไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้ 
(3) ยานี้อาจท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด 
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(4) สตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้ยานี้ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
(5) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต 
(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการไข้ผื่นแดง ผื่นแดงนูน อาการคล้ายเป็นหวัด ต่อมน้ าเหลืองโต 

ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที  
 ค าเตือนในเอกสารก ากับยา 

(7) เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้เช่น ไข้ผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของ
ผิวหนังและบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและ
ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome 

(8) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดงนูน ไข้ ต่อมน้ าเหลืองโต ร่วมกับความผิดปกติของ
อวัยวะภายในอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตับอักเสบ ตับวาย ความผิดปกติของเลือด หรืออวัยวะล้มเหลวพร้อมกัน
หลายระบบ ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันทีเพราะอาจเป็น drug reaction with 
eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 

- ยา lamotrigine, gabapentin, levetiracetam, oxcarbazepine และ 
zonisamide 
 ค าเตือนในฉลากและเอกสารก ากับยา 

(1) ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ 
(2) ยานี้อาจท าให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร และ            

ไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้ 
(3) ยานี้อาจท าให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด 
(4) สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 
(5) ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต 
(6) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการไข้ผื่นแดง ผื่นแดงนูน อาการคล้ายเป็นหวัด ต่อมน้ าเหลืองโต 

ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที  
 ค าเตือนในเอกสารก ากับยา 

(7) เมื่อใช้ยานี้หากมีอาการดังต่อไปนี้เช่น ไข้ผื่นแดง ตุ่มน้ าพอง มีการหลุดลอกของ
ผิวหนังและบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ล าคอ จมูก อวัยวะสืบพันธุ์และเยื่อบุตาอักเสบ ให้หยุดยาและ
ปรึกษาแพทย์เพราะอาจเป็น Stevens-Johnson syndrome 

(8) หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดงนูน ไข้ ต่อมน้ าเหลืองโต ร่วมกับความผิดปกติของ
อวัยวะภายในอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตับอักเสบ ตับวาย ความผิดปกติของเลือด หรืออวัยวะล้มเหลวพร้อมกัน
หลายระบบ ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันทีเพราะอาจเป็น drug reaction with 
eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) 
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการยาเพ่ือปรับปรุงค าเตือนตามกฎหมายต่อไป 
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3.4  เกณฑ์การเฝ้าระวังความปลอดภัยของรายการยาหรือกลุ่มยาที่เป็น watch lists  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้จัดท าเกณฑ์การเฝ้าระวังความปลอดภัยของ

รายการยาหรือกลุ่มยาที่เป็น watch lists เพ่ือเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาโดย            
มีรายละเอียดของการแบ่งระดับ รายการยา/กลุ่มยาที่เป็น watch lists กิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย 
และผู้ด าเนินการ ดังนี้ 

Level 1 ได้แก่ ยาใหม่ที่ได้การขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข ที่มีข้อมูลการทดลองทางคลินิก                  
ไม่สมบูรณ์ กิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย คือ ติดตามแนวโน้มของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
ส าคัญ  ประเมินสัญญาณความเสี่ยง (safety signal) ติดตามผลรายงานแบบ active pharmacovigilance 
และประเมินเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ด าเนินการ คือ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย (ติดตามรายงานฯ และเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) และส านักยา                  
(ปลด SMP) 

Level 2 ได้แก่ ต ารับยาที่มีตัวยาส าคัญเป็นตัวยาใหม่ (new chemical entities) ต ารับยาที่มี 
ข้อบ่งใช้ใหม่ (new indication) ต ารับยาที่เป็นสูตรผสมใหม่ (new combination) ต ารับยาชีววัตถุใหม่ (new 
biological products) และยาที่มีข้อมูลงานวิจัย หรือรายงานในไทยที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นสัญญาณความเสี่ยง              
โดยกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย คือ ติดตามแนวโน้มของรายงานเหตุการณ์ไม่ พึงประสงค์ที่ส าคัญ 
ประเมินสัญญาณความเสี่ยง มีผู้ด าเนินการ คือ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (ติดตาม
รายงาน) และส านักยา (ปลด SMP) 

Level 3 ได้แก่ ยาที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดให้มีการเฝ้าระวัง ยาที่มี
ทะเบียนในประเทศไทย และหน่วยงานต่างประเทศ/หน่วยงานอ่ืนประกาศว่าต้องมีการเฝ้าระวัง หรือ ยาที่
หน่วยงานอ่ืนขอความร่วมมือให้เฝ้าระวัง โดย กิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย คือ ติดตามแนวโน้มของ
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีส าคัญ มีผู้ด าเนินการ คือศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติเกณฑ์รายการยาหรือกลุ่มยาที่ควรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
(watch list) เรียบร้อยและได้ก าหนดกลุ่มยาที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้แก่ idarucizumab กับอาการ lack 
of effect 

3.5 เกณฑ์ในการสื่อสารความสี่ยงผ่านทาง HPVC Safety News  
คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาได้ พิจารณาประเด็นความเสี่ยงจาก

การใช้ยาที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงข่าวความปลอดภัยด้านยา และมีข้อสังเกตว่ากรณีความเสี่ยง 
บางเหตุการณ์ควรมีการสื่อสารความเสี่ยงผ่านทางจดหมายข่าว HPVC Safety News ไปยังบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังความปลอดภัย จึงได้จัดท าเกณฑ์สื่อสารความเสี่ยงข้อมูล               
ความปลอดภัยขึ้น ดังนี้ 

1) มีการเพิกถอน/ยกเลิกทะเบียน/ยกเลิกข้อบ่งใช้/จ ากัดข้อบ่งใช้ของทะเบียนต ารับยาที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

2) เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ร้ายแรง  
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3) การเรียกคืนยาระดับ 1 (หมายถึง ยาที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
เป็นยาที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ใช้ยาหรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ยา เช่น ยาที่มีการแสดง
ฉลากผิดในเรื่องตัวยาส าคัญ ยาที่มีการปนเปื้อนสารในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย ยาที่                 
ท าให้เกิดผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาอย่างรุนแรงหรือท าให้เกิดพิการหรือเสียชีวิต) 

4) การเปลี่ยนแปลงข้อความค าเตือนตามกฎหมาย  
5) พบสัญญาณความเสี่ยง 

ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
3.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด suicidal จากการใช้ยาฮอร์โมนคุมก าเนิด (hormonal 

contraceptives)  
 สืบเนื่องจากมีข้อมูลความปลอดภัยของยา hormonal contraceptives ว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การเกิด suicidal และคณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) แจ้ง
แก้ไขฉลากและเอกสารก ากับยาฮอร์โมนคุมก าเนิดในสหภาพยุโรป ในหัวข้อ warnings and precaution 
ได้แก่ psychiatric disorders และหัวข้อ special warning and precautions for use ได้แก่ depressed 
mood and depression are well-known undesirable effects of hormonal contraceptive use. 
Depression can be serious and is a well-known risk factor for suicidal behaviour and suicide 
ซึ่งคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับปรุง
ข้อความค าเตือนตามกฎหมายของยากลุ่มให้ครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ และได้
มีมติให้สื่อสารความเสี่ยงไปยังบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
จัดท า “HPVC safety News” เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าจากการใช้ยาฮอร์โมนคุมก าเนิด
เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

4. การจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ 
 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์และคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ ยง                   
ด้านเครื่องมือแพทย์ ได้รวบรวมและประเมินประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยอ้างอิง
ตามหลักฐานทางวิชาการ เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาก า หนดมาตรการจัดการความเสี่ยง                            
โดยผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้  
 เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมชนิดฝังในร่างกายกับความเสี่ยงมะเร็งต่อมน้ าเหลืองที่สัมพันธ์กับ
การเสริมเตา้นมเทียม [(Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-
ALCL)]  

สืบเนื่องจากหน่วยงานก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ รายงานถึงความเสี่ยงมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองที่สัมพันธ์กับการเสริมเต้านมเทียม คณะท างานประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์และ
คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากสมาคม
ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยได้พิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ดังกล่าว และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
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                      1) สื่อสารความเสี่ยงไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน 
                        (1) แถลงข่าวเรื่อง เรียกคืนเต้านมเทียมซิลิโคนนาเทรล (NATRELLE) เหตุพบเสี่ยงมะเร็งต่อม
น้ าเหลืองที่สัมพันธ์กับการเสริมเต้านมเทียม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพ่ือให้ประชาชนทราบและทราบข้อปฏิบัติ
เบื้องต้นเพ่ือลดความตื่นตระหนก   
                        (.2) เผยแพร่ HPVC Safety News เรื่อง บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท            
นีโอฟาร์ม จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมซิลิโคนชนิดผิวขรุขระ (BIOCELL®) ชื่อทางการค้า 
NATRELLE เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบ 
 2) คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ได้มีการทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 23) 
พ.ศ. 2540 เรื่อง เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย ตามที่เสนอโดยคณะท างานและคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว เพ่ือให้การควบคุมเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกายสอดคล้องกับมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์
ในระดับสากล และผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าประกาศฯ 

5. โครงการ Smart Safety Surveillance ในการติดตามความปลอดภัยยาต้านมาลาเรีย tafenoquine 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กองแผนงานและวิชาการ ได้ตอบรับค าเชิญจากองค์การอนามัยโลก ในการเข้าร่วมโครงการ Smart Safety 
Surveillance (3S) ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้เปิดตัวในปี พ.ศ. 2559 โดยองค์การอนามัยโลกและมูลนิธิ Bill and 
Melinda Gates มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบและวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยา ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยน าร่องในยา bedaquiline,  Rotavac® และ tafenoquine   
องค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังยาที่ดี น่าจะสามารถน าร่องการเฝ้าระวัง                 
ความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย tafenoquine ในเชิงรุก และสามารถเป็นตัวอย่างให้ประเทศที่มีรายได้น้อย
ถึงปานกลาง ด าเนินงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาดังกล่าวได้  
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก าลังพิจารณาการอนุมัติทะเบียนต ารับยา tafenoquine ซึ่ง
เป็นยาที่ใช้รักษามาลาเรีย ในระยะที่เชื้อ Plasmodium vivax ซ่อนอยู่ในตับ (hypnozoite) ซึ่งจะท าให้              
เกิดการกลับเป็นโรคดังกล่าวซ้ า เชื้อ P. vivax มีการแพร่กระจายตามแนวชายแดนในภาคใต้ เพ่ือเป็นการเตรียม                
ความพร้อมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค โรงพยาบาล                 
องค์การ Medicines for Malaria Venture (MMV) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การใช้ยาต้านมาลาเรีย และ                     
การเฝ้าระวังความปลอดภยัจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย นอกจากนี้ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้ง              
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย ให้กับเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ผู้เชี่ยวชาญที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความปลอดภัยจากการใช้ยา 
เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคที่ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการรักษาโรคมาลาเรีย และคณะกรรมการนโยบายและ
แนวทางการใช้ยารักษามาลาเรีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)                             
ที่สหราชอาณาจักรและ Therapeutic Goods Administration (TGA) ที่เครือรัฐออสเตรเลีย ทั้งนี้ศูนย์เฝ้าระวัง
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ความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ รับการสนับสนุนทั้ งทางด้านงบประมาณและเทคนิคจาก                        
องค์การอนามัยโลก 

6. การสื่อสาร/แลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล               

ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้  
6.1 จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความสี่ยง รวม 25 ฉบับ ได้แก่ 

         (1) รายงานการเกิด DRESS syndrome จากยา lamotrigine 
   (2) บริษัท บีโอ เมริเยอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ FILMARRAY® Blood 
Culture Identification (BCID) Panel 

(3) บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม TRACHEAL 
SUCTION CATHETER 

      (4) แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ CoaguChek XS PT Test, CoaguChek XS 
PT Test PST และ CoaguChek PT Test ของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(5) การรบกวนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจาก biotin (Vitamin B7; Vitamin H) 
      (6) บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ ARCHITECT HAVAb-IgG 

Reagent Kit และ ARCHITECT HAVAb-IgM Reagent Kit 
 (7) บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ da Vinci S/Si และ da Vinci X/Xi 8 

mm EndoWrist® Monopolar Curved Scissor 
 (8) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Parietex™ Parastomal 

Mesh (เฉพาะวิธี Modified Sugarbaker repair technique) 
 (9) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Capnostream™ 20p, 

Nellcor model, with printer (ROW) 
 (10) การเรียกคืนผลติภัณฑ์ CoaguChek® XS PT Test PST, CoaguChek® XS PT Test 

Strip และ CoaguChek® PT Test ของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 (11) การเกิด Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn จากยา 

Sildenafil ในหญิงตั้งครรภ์ (The STRIDER clinical trial) 
 (12) การหยุดยา fingolimod อาจท าให้อาการของโรค Multiple Sclerosis มีความรุนแรง

มากกว่าเดิม 
 (13) การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ Diclofenac injection 
 (14) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

PROXIMATE® PPH Hemorrhoidal Circular Stapler 
 (15)  บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  StealthAirTM 

Percutaneous Pin Adapter 
 (16) บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ MiniVac Set/Ulmer 

drain CH08 
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 (17) การเรียกเก็บคืนยาจากท้องตลาด DEKALES (Reg.No.1A 273/57) Lot No. 
DKP1817 ของบริษัท มิลลิเมด จ ากัด 

 (18) บริษัท โซวิค จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ SapphireTM Epidural Set Non-Vented, 
Yellow-Striped Microbore และ SapphireTM Primary Set Microbore 

 (19) บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จ ากัด แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา losartan 
โดยสมัครใจ  เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อน NMBA 

 (20) การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ GLIDEPATH LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER 
และ EQUISTREAM LONG-TERM HEMODIALYSIS CATHETER ของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

 (21) บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท นีโอฟาร์ม จ ากัด เรียกคืน
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เต้านมเทียมซลิิโคนชนิดผิวขรุขระ (BIOCELL®) ชื่อทางการค้า NATRELLE โดยสมัคร
ใจ 

 (22) การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Assay Tip/Assay Cup Tray ของ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

 (23) ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าจากการใช้ยาฮอร์โมนคุมก าเนิด 
 (24) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์  

STRATAFIX™ SPIRAL PDS™ PLUS KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 
 (25) บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จ ากัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ EUPHORA 
6.2 จัดท าวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 4 ฉบับ ได้แก่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 

เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561, ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2562, ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน – มิถุนายน 2562 และ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 

6.3 สรุปข่าวความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าวัน รวม 351 เรื่อง 
6.4 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Post marketing alert system; 

PMAS) รวม 225 รายการ 
6.5 แลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยกับ Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

(PMDA) (Japan) จ านวน 7 รายการ 
6.6 ข้อมูลเตือนภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO International Alert) รวม 5 รายการ 
6.7 บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวข้องกับ adverse events ให้กับผู้ประกอบการและบุคลากร

ทางการแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 124 
ค าขอ แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 98 ฉบับ และหน่วยงานภาครัฐ 26 ฉบับ 


