
 - 1 -

ศูนยเ์ฝา้ระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 
รายงานผลการดาํเนินงานประจําเดือน มิถุนายน 2558 

 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและ
วิชาการได้มีการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 

 1. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 4,740 ฉบับ ดังนี้ 
   1.1 รายงานแบบ internet  3,728 ฉบับ เป็นรายงานจากผู้ประกอบการ 95 ฉบับ และจาก
โรงพยาบาล 2,633 ฉบับ  
  1.2 รายงานแบบเอกสารจากโรงพยาบาลเครือข่าย 892 ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง 100 ฉบับ 
(ร้อยละ 11.21)   
  1.3 รายงานแบบเอกสารจากผู้ประกอบการ 107 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่
ร้ายแรง 105 ฉบับ และชนิดร้ายแรง 2 ฉบับ รายละเอียดรายงานชนิดร้ายแรง ดังนี้ 

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยเพศหญิง ได้รับยา Nilotinib capsule 200 mg. ใช้เพื่อรักษา  
Chronic myeloid leukemia (CML) จํานวน 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558         
มีอาการ Upper GI bleeding, Complication with sepsis, haematologic recurrence หลังจากได้รับยานี้     
2 เดือน แต่สาเหตุการเสียชีวิตไม่สัมพันธ์กับยา 

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยเพศชาย ได้รับยา dasatinib tablets 20 mg. ไม่ระบุความแรง
และช่องทางการใช้ แต่สาเหตุการเสียชีวิตไม่สัมพันธ์กับยา  

1.4 รายงานจากร้านยา 9 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง   
1.5 รายงานจากเครื่องมือแพทย์ 4 ฉบับ เป็นผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 1 ฉบับ

และเป็นการรายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย จํานวน 3 ฉบับ  ประเภทการดําเนินการแก้ไขที่เป็น
การเรียกคืนสินค้า 2 ฉบับ และปรับปรุงสินค้า 1 ฉบับ 

2. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS)        
ในเดือน มิถุนายน 2558 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
  2.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน คือ 

     - ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนและเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ยา ดังนี้ 
               1) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม PUTIH GEBU KEKAL Pati Ibuputih DAY CREAMY FACE n BODY 

WHITE และ PUTIH GEBU KEKAL NIGHT CREAMY Pati Ibuputih FACE n BODY WHITE เนื่องจากตรวจพบ
ปรอท ในปริมาณสูง และเป็นสารห้ามใช้ ซ่ึงอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์คือ rash  irritation และหากได้รับใน
ปริมาณสูงจะมีพิษต่อไตและระบบประสาท เนื่องจากปรอทสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนัง  

               2) ผลิตภัณฑ์อาหารยาชื่อ Powder Packed (pink sachets) และ Black Pill มีฉลากเป็น
ภาษาจีน  เนื่องจากตรวจพบ Dexamethasone, chlorpheniramine และ Bromhexine  ซ่ึงไม่ได้ระบุที่ฉลาก ทําให้
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงคือ ภาวะ Cushing’s syndrome ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการได้รับยา 
steroids เกินขนาด นอกจากนี้ยาดังกล่าวเป็นการขายตรงให้แก่ผู้ป่วยโดยคําบอกเล่า ผู้ขายอ้างว่ายาใช้บรรเทา   
อาการปวด และรักษาภาวะ rheumatism 

  - ประเทศเวียดนาม การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ยา คือ Pantoprazole (ชื่อการค้า Prazovite)     
ซ่ึงเป็นยาในกลุ่ม Proton Pump Inhibitors เนื่องจากตรวจพบคุณภาพไม่ผ่าน 

               - ประเทศฟิลิปปินส์ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา คือ Rifampicin suspension 200 mg/5 ml   
(ชื่อการค้า Rifanid) ซ่ึงเป็นยารักษาวัณโรค ภาวะ leprosy methicillin staphylococcal infections serious 
staphylococcal infections meningococcal carriers และการติดเชื้ออื่นๆ เนื่องจากตรวจพบคุณภาพไม่ผ่าน  



 - 2 -

 3. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 5 เรื่อง (รายละเอียดตาม               
เอกสารแนบ) ได้แก่ 

3.1 Ja Dera 100% Natural Weight Loss Supplement capsules 
  3.2 Vascu-Guard Peripheral Vascular Patch by Baxter: Recall - Difficulty  
                          Distinguishing the Smooth from Rough Surface  
  3.3 FDA panel backs Sanofi/Regeneron cholesterol drug with limits 
  3.4 Drug Safety Labeling Changes 
  3.5 Birmingham Hip Resurfacing system – recall and new hazard alert 
 4. การบรกิารข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัรวม 13 เรื่อง ได้แก ่

  4.1 หน่วยงานภาครัฐ 
4.1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาหิด เหา โลน หน่วยงานที่ขอข้อมูล
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

 4.1.2 รายงานเบื้องต้นกรณีผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาวัคซีนป้องกัน 
 โปลิโอ หน่วยงานที่ขอข้อมูลเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

4.2.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน หน่วยงานที่ขอข้อมูลสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 
4.2.4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท 
หน่วยงานที่ขอข้อมูลกองควบคุมวัตถุเสพติด 
4.2.5 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา zolpidem tartate หน่วยงานที่ขอข้อมูลกลุ่ม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
4.2.6 สรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ขอข้อมูล
สํานักยา 

 
 
 
  4.2 หน่วยงานภาคเอกชน 
   4.2.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ยา Metadoxit  

4.2.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Recombinate,   
antihemophilicfactor (Recombinant)  

   4.2.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Artrodar และ Hyalgan  
   4.2.4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Lipidem 

4.2.5 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Helen และ Cyproterone acetate 
+Ethinylestradiol 

   4.2.6 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Leuco-plus และ Hema-plus 
   4.2.7 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Dorner, Mycamine, Prograf,  
   Leuprorelin  


