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ศูนยเ์ฝา้ระวังความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ 
รายงานผลการดาํเนินงานประจําเดือน กมุภาพนัธ์ 2559 

 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและ
วิชาการได้มีการดําเนินงานที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 

 1. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 3,583 ฉบับ ดังนี้ 
   1.1 รายงานแบบ internet 2,766 ฉบับ เป็นรายงานจากผู้ประกอบการ 85 ฉบับ และจาก
โรงพยาบาล 2,681 ฉบับ  
  1.2 รายงานแบบเอกสารจากโรงพยาบาลเครือข่าย 798 ฉบับ เป็น ADR ที่ร้ายแรง 184 ฉบับ 
(ร้อยละ 23.06)   
  1.3 รายงานแบบเอกสารจากผู้ประกอบการ 19 ฉบับ เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง    
14 ฉบับ และชนิดร้ายแรง 5 ฉบับ รายละเอียดรายงานชนิดร้ายแรง ดังนี้ 

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 84 ปี ได้รับยาเม็ดชนิดรับประทาน azilsartan 
medoxil+chlortalidone ขนาด 40/12.5 มิลลิกรัม (ไม่ทราบวิธีการบริหารยาและข้อบ่งใช้) ต้ังแต่วันที่ 9 
กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รวม 85 วัน ผู้ป่วยเกิดภาวะ hyponatremia  

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยเพศหญิง อายุประมาณ 50 ปี ได้รับยา nilotinib 150 มิลลิกรัม    
รับประทานครั้งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษา CML chronic phase ได้รับยาต้ังแต่วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559  และเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 กลับไปพบแพทย์ นิ้วเท้าเฉพาะนิ้วก้อยม่วงเขียวและ
ปวด เป็นทั้ง 2 ข้าง แพทย์ประเมินว่าเกิดอาการ Raynaud phenomenon  

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยไม่ระบุเพศและอายุ ได้รับยา nilotinib 400 มิลลิกรัม 
รับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อรักษา gastrointestinal stromal tumor (GIST) แล้วเกิด 
QT prolongation  

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยไม่ระบุเพศและอายุ ได้รับยา everolimus 10 มิลลิกรัมซึ่งเป็นยา
ที่สงสัยใช้ร่วมกับ exemestane 25 มิลลิกรัม (ไม่ระบุวิธีการใช้ยา) โดยมีข้อบ่งใช้ HR+/HER2 advance breast 
cancer หลังจากใช้ยาประมาณ 1 เดือน เกิดค่าเอนไซม์ตับสูง แพทย์ให้หยุดยาเพื่อให้ค่าดังกล่าวกลับสู่ค่าปกติ   
ทั้งนี้ ผู้ป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบร่วมด้วย  

• รายงาน 1 ฉบับ ผู้ป่วยไม่ระบุเพศและอายุ ได้รับยา everolimus 10 มิลลิกรัม  (ไม่ระบุ
วิธีการใช้ยา) โดยมีข้อบ่งใช้ advance breast cancer เกิดภาวะ stomatitis grade 3 (suspected)  

  1.4 ไม่มีรายงานจากร้านยา 

 2. ได้รับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น 7 ฉบับ ดังนี้ 
  รายงานจากเครื่องมือแพทย์ 7 ฉบับ เป็นการรายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยทั้ง   
7 ฉบับ ประเภทการดําเนินการแก้ไขที่เป็นการเรียกคืนสินค้าฉบับแรกจํานวน 2 ฉบับ การเรียกคืนฉบับติดตามผล  
จํานวน 1 ฉบับ การเปลี่ยนฉลากกํากับหรือคําแนะนําในการใช้งานของเครื่องมือแพทย์แบบถาวรฉบับแรกจํานวน   
1 ฉบับ ฉบับติดตามผลจํานวน 1 ฉบับ ฉบับสุดท้ายจํานวน 1 ฉบับ และมาตรการอื่นๆ คือ ปรับปรุงแก้ไข       
บรรจุภัณฑ์จํานวน 1 ฉบับ  
 3. ได้รับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องสําอางทั้งสิ้น 1 ฉบับ เป็นชนิดไม่ร้ายแรง  

4. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS)        
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
  4.1  ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 



 - 2 -

        - ประเทศมาเลเซียแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านความปลอดภัยของยาทั้งหมด 9 ตัว ดังนี้ 
       1) ยา paracetamol มีการกําหนดข้อความคําเตือนในเรื่องของการเกิดภาวะ serious 
cutaneous adverse events (SJS, TEN) และ AGEP  
        2) ยา domperidone มีการกําหนดข้อความคําเตือนเกี่ยวกับการเกิดภาวะ QT prolongation 
และ serious ventricular arrhythmias และ sudden cardiac death   
        3) ยา hydroxyzine มีการกําหนดข้อความคําเตือนเกี่ยวกับการเกิดภาวะ heart rhythm 
problems แนะนําให้ใช้ในขนาดที่ตํ่าที่สุดและระยะเวลาที่สั้นที่สุดในการรักษา 
        4) ยา diclofenac sodium injection  มีการกําหนดข้อความคําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการ
เกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน 
        5) ยา denosumab injection มีการกําหนดข้อความคําเตือนในเรื่องการเกิดภาวะ Sever 
Symptomatic Hypocalcaemia (SSH) และภาวะ Osteonecrosis of the jaw (OWJ)   
      6) ยา montelukast sodium มีการกําหนดข้อความคําเตือนในเรื่องการเกิดภาวะ 
thrombocytopenia 
                         7) ยา metoclopramide hydrochloride กําหนดการจํากัดการใช้ยาเนื่องจากความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะ neurological adverse effects 
         8) ยา dapagliflozin propanediol  มีปรับปรุงเอกสารกํากับยาในเรื่องของการเกิดความเสี่ยง 
serious diabetic ketoacidosis (DKA)  
                        9) ยา fusafungine spray solution ปรับปรุงเอกสารกํากับยาในเรื่องของการเกิดความเสี่ยงของ
การเกิดภาวะ Anaphylactic reactions ข้อมูล Post marketing พบการเกิดภาวะ allergic adverse events ในเด็ก
อายุตํ่ากว่า 12 ปีและพบมีอุบัติการณ์สูงในผู้ที่มีประวัติแพ้มาก่อน 

 5. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต รวม 15 เรื่อง (รายละเอียดตาม               
เอกสารแนบ) ได้แก่ 
  5.1 Amazon Tonic III: does not treat cancer and contains potentially dangerous 
ingredients  

  5.2 Acetazolamide (Diamox) 250 mg. tablet Recall – potential contamination 
  5.3 Maxagra capsules : Safety advisory 
  5.4 Natural Model capsules : Safety advisory 

  5.5 Zhong Hua Niu Bian tablets: Safety advisory     
  5.6 Oxylog 2000 Plus, 3000, and 3000 Plus Emergency Transport Ventilators by 
Dräger Medical: Class I Recall - System Error May Lead to a Halt in Ventilation Therapy  

  5.7 Central Venous Catheters and Pressure Monitoring Sets and Trays by Cook 
Medical: Recall - Catheter Tip Fracture and/or Separation 

  5.8 Half Quite tablets: Safety advisory   

  5.9 Drug Safety Labeling Changes 

  5.10 Excellence Losing Weight capsules  : Safety advisory   

  5.11 0.9 Percent Sodium Chloride Solution for Irrigation by Baxter: Recall - 
Presence of Particulate Matter 
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   5.12 Morphine Sulfate 0.5 mg/mL Preservative Free in 0.9 percent Sodium 
Chloride by Pharmakon Pharmaceuticals: Recall - Super-potent Product 

  5.13 J&J must pay $72 million for cancer death linked to talcum powder: lawyers 

  5.14 "Novodalin B17/amygdalin" being sold online poses serious risk to health 

  5.15 PRAC recommends that fusafungine nose and mouth sprays are no longer 
marketed :�Committee had concerns over serious allergic reactions and limited evidence of 
benefit  
 6. การบรกิารข้อมูลข่าวสารความปลอดภยัรวม 13 เรื่อง ได้แก ่
                   6.1 หน่วยงานภาครัฐ  
                         6.1.1 ผลการเฝ้าระวังติดตามรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยา Zolpidem tartrate 
หน่วยงานที่ขอข้อมูล กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
    6.1.2 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท หน่วยงานที่ขอข้อมูล กองควบคุมวัตถุเสพติด 
      6.1.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน หน่วยงานที่ขอข้อมูลสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 
    6.1.4 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ขอ
ข้อมูล สํานักยา 
                   6.2 หน่วยงานภาคเอกชน 
     6.2.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Onbrez®, Gilenya® 
    6.2.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Harnal® 
    6.2.3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Tarivid®, Transamin®, Pocitrin® 
    6.2.4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Forxiga® 
  6.2.5 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Glyco-P® 

    6.2.6 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Rhinathiol®, Telfast®, Cepacol® 

    6.2.7 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Granocyte®, Ulsanic® 

    6.2.8 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Mevalotin Protect®, Cravit®, 
Gracevit®, Effient®, Tarivid®  

     6.2.9 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Basalin®  
 

 

    


