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ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2558 

 ในชวงเดือนเมษายน 2558 ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ กองแผนงานและ
วิชาการไดมีการดําเนินงานท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 1. ไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาท้ัง ส้ิน 3,561 ฉบับ ดังน้ี  

  1.1 รายงานจากโรงพยาบาลเครือขายแบบเอกสาร 353 ฉบับ เปน ADR ท่ีรายแรง 81 ฉบับ 
(รอยละ 22.95) 
  1.2 รายงานแบบ internet  3,208 ฉบับ  
  1.3 รายงานจากผูประกอบการแบบเอกสาร 5 ฉบับ เปนเหตุการณไมพึงประสงคชนิดไมรายแรง  
2 ฉบับ และชนิดรายแรง 3 ฉบับ รายละเอียดรายงานชนิดรายแรง ดังนี้ 

• รายงาน 1 ฉบับเปนชายอายุ 60 ป มีอาการช็อคจากภาวะติดเชื้อ เลือดออกในระบบ
ทางเดินอาหาร และ INR prolong (มีคา 13) หลังจากไดรับยา apixaban 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง 

• รายงาน 1 ฉบับเปนหญิงอายุ 85 ป ไดรับยา strontium renelate 2 กรัม และยา 
gliclazide มีอาการ shock, hypoglycemia, memory loss, loss of appetite 

• รายงาน 1 ฉบับเปนชายไมทราบอายุ เสียชีวิตภายหลังจากการใชยา  ruxolitinib          
5 มิลลิกรัม มีอาการติดเชื้อในสมอง หลังจากทานยาประมาณ 1-2 สัปดาห ซ่ึงภายหลังแพทยระบุวาไมนาจะ
เก่ียวของกับยา 

1.4 ราย งา นจา กร านย า 2 ฉบับ  เป นเหตุการณไม พึงประสงคชนิ ดไมรา ยแ รง 1 ฉบั บ               
และชนดิรายแรง 1 ฉบับ รายละเอียดรายงานชนิดรายแรง ดังนี้ 

• รา ย งา น  1 ฉบั บ เป นหญิ งอา ยุ  ป ร ะมา ณ 23 -25 ป  ได รั บย า  doxycycline                    

100 มิลลิกรัม มีอาการทองเสีย คลื่นไส ตุมขึ้นริมฝปาก อาเจียน ชาบริเวณมือและปาก ตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล 

2. ระบบเตือนภัยเรงดวนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ใน
เดือน เมษายน 2558 ไดมีการแลกเปล่ียนขอมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังน้ี  
   ประเทศไทยไดรับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน คือประเทศมาเลเซีย เปนการแจง
เตือนผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีตองเรียกคืน จํานวน 239 รายการ ท้ังนี้สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ไดตรวจสอบขอมูลดานเครื่องสําอางแลวพบผลิตภัณฑตามท่ีประเทศมาเลเซียแจงเตือนไดรับใบรับแจงการนําเขา
เพ่ือขายในประทศไทย จํานวน 21 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 3 .  การ เฝา ระวั งขอมูลความปลอดภัยทาง อินเตอร เน็ต รวม 6  เรื่ อง (รายละ เอียดตาม                  

เอกสารแนบ) ไดแก 

  3.1 Gold Viagra tablets (packaged as "Kangaroo Sexually Invigorating Essence") 

3.2 Intravenous (IV) Solutions (Select Lots) by Baxter:Recall – Potential Presence  
of Particulate Matter 

3.3 PRAC recommends updating advice on use of high-dose ibuprofen  
3.4 Mucinex Fast-MAX Products: Recall - Incorrect Labeling  
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3.5 Bupivacaine HCl Injection by Hospira: Recall - Iron Oxide Particulate In Glass 
Vials 

3.6 Codeine not to be used in children below 12 years for cough and cold 

 4. การบริการขอมูลขาวสารความปลอดภัยรวม 5 เรื่อง ไดแก 

  4.1 ขอมูล adverse events ของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท  

  4.2 เฝาระวังติดตามรายงานผลขางเคียงจากการใชยา zolpidem tartate  

  4.3 ขอมูล AEFI 

  4.4 ขอมูล adverse events ของการใชยาใหม (SMP) 

  4.5 ขอมูล adverse events ของยา guaifenesin, ibuprofen, Gaviscon®
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