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ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน มีนาคม 256๕ 

 
ในช่วงเดือน มีนาคม 256๕ ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์  

และแผนงาน ได้มีการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปได้ดังนี้  
1. คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาส าหรับมนุษย์ อยู่ระหว่างการพิจารณา

ปรับปรุงข้อความค าเตือนของยากลุ่มมะโครไลด์ (Macrolides) และฮอร์โมนคุมก าเนิดชนิดโปรเจสโตรเจนเดี่ยว 
และ (ร่าง) แนวทางการปรับปรุงค าเตือนเอกสารก ากับยาเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของ
ผู้รับอนุญาตรายเดียวในประเทศไทยที่มีบริษัทต้นแบบในต่างประเทศ 

2. คณะท างานเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ อยู่ระหว่างการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ Trifecta Valve Aortic – Structural valve deterioration (ร่าง) แบบฟอร์ม Breast 
Implant Patient decision checklist และ (ร่าง) แนวทางการคัดกรองรายงาน นอกเหนือจากการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ 

3. จดหมายข่าว HPVC Safety News สื่อสารความเสี่ยง 
 ในเดือนมีนาคม 256๕ ไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยส าหรับบุคลากรทางการแพทย์  

4. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทั้งสิ้น 2,631 ฉบับ ดังนี้ 
4.1 รายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน 1,863 ฉบับ เป็นรายงานจาก 

4.1.1 โรงพยาบาลเครือข่าย 1,587 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 411 ฉบับ (ร้อยละ 25.89) 
4.1.2 รายงานผู้ประกอบการ 276 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 162 ฉบับ (ร้อยละ 58.69) 

4.2 รายงานแบบเอกสาร จ านวน 768 ฉบับ เป็นรายงานจาก 
4.2.1 โรงพยาบาลเครือข่าย 766 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 141 ฉบับ (ร้อยละ 18.41)  
4.2.2 รายงานจากผู้ประกอบการ 2 ฉบับ เป็นรายงานประเภทร้ายแรง 1 ฉบับ (ร้อยละ 50) 
4.2.3 มีรายงานจากร้านยา 1 ฉบับ เป็นรายงานประเภทไม่ร้ายแรง 

5. ได้รับรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์จากฐานข้อมูล HPVC จ านวน 270 ฉบับ ดังนี้  
5.1 รายงานตามแบบรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อัน

ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 1) จ านวน 150 ฉบับ  
5.1.1 รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ จ านวน 109  ฉบับ  
5.1.2 รายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค จ านวน 41 ฉบับ 

5.2 รายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (แบบ ร.ม.พ.3) 
จ านวน 120 ฉบับ (มีรายงานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 23 ฉบับ โดยเป็นรายงานฉบับแรก 3 ฉบับ รายงาน
ติดตามผล 6 ฉบับ และฉบับสุดท้าย 14 ฉบับ โดยเป็นรายงานที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย จ านวน 11 ฉบับ) 

6. ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสัตว์จากผู้รับอนุญาต จ านวนทั้งสิ้น 10 
ฉบับ โดยแบ่งเป็น 

6.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง จ านวน 7 ฉบับ (ร้อยละ 70)   
6.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง จ านวน 3 ฉบับ (ร้อยละ 30) ซึ่งเป็นรายงานเหตุการณ์ฯ   

ที่สัตว์ได้รับยาและเสียชีวิตทุกฉบับ โดยอาการที่พบ เช่น central nervous system depression, fever, 
seizure, weakness, anorexia เป็นต้น 

7. ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร 
8. ไม่ได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องส าอาง 
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9. ระบบเตือนภัยเร่งด่วนของภูมิภาคอาเซียน (Post marketing alert system; PMAS) ได้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเตือนภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 

9.1 ประเทศไทยได้รับรายงาน PMAS จากประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้ 
9.1.1 ผลิตภัณฑ์ยา 

1. องค์การอาหารและยา ประเทศฟิลิปปินส์ 
1.1 แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาปลอม จ านวน 15 รายการ ได้แก่ 

(1) Alaxan® FR, (2) Bioflu®, (3) Biogesic®, (4) Decolgen Forte®, (5) Dolfenal®, (6) Gardan®,     
(7) Imodium®, (8) Lomotil®, (9) Medicol® Advance, (10) Myra e®, (11) Neozep Forte®, (12) Propan® 
with iron, (13) Rexidol® Forte, (14) Solmux®, และ (15) Tuseran® Forte 

1.2 เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาที่ตกมาตรฐาน(Out of specification) 5 รายการ ได้แก่ 
(1) Atrium (atracurium besilate 10 mg/ml) Batch Number 1320259 (2) Philclox (cloxacillin 500 
mg) Batch number 203131413 (3) Azukon MR (gliclazide 30 mg prolonged release tablet) (4) 
Mupizee (mupirocin 2% w/w oinment) และ (5) Philstat (simvastatin 20 mg film-coated tablet) 

1.3 เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาปลอม จ านวน 3 รายการ ได้แก่ (1) Medicol® Advance, 
(2) Biogesic® และ (3) Flanax® Forte 

1.4 เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยาที่พบการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง 7 รายการ ได้แก่      
(1) Ventolin (salbutamol 2 mg tablet), (2) CoAprovel (irbesartan 300 mg + HCTZ 12.5 mg), 
(3) Aprovel (irbesartan 300 mg), (4) Aprovel (irbesartan 150 mg), (5) Aprovasc (irbesartan 
300 mg + amlodipine 5 mg, (6) Aprovasc (irbesartan 300 mg + amlodipine 10 mg) และ    
(7) Aprovasc (irbesartan 150 mg + amlodipine 5 mg) 

2. National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย 
    เรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา 1 รายการ คือ Azukon MR tablet 30 mg Batch 
number BU79G004 เนื่องจากตกมาตรฐานการละลาย (dissolution test) 

9.1.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
1. National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) ประเทศมาเลเซีย 

    เรียกคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 รายการ ได้แก่ (1) CSL Daifonai Plus Herbal 
Bath (Batch Number CSL210126) และ (2) CSL Herbal Bath with Ginger Plus (Batch Number 
CSLG200408) เนื่องจากพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia cepacian และเชื้ออ่ืนๆ เกินกว่า
มาตรฐานที่ก าหนด 

2. องค์การอาหารและยา ประเทศอินโดนีเซีย 
    เรียกคืนผลิตภัณฑ์สมุนไพร Samuraten ซึ่งอวดอ้างว่าใช้รักษาโรคเก๊าท์ บรรเทาปวด 
และโรคชิกุนคุนย่า เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและตรวจพบการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน
ได้แก่ paracetamol และ dexamethasone 

3. Health Science Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ 
    แจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร Traditional Herbs 
Preparation XPE เนื่องจากพบการปลอมปนยาแผนปัจจุบันต่างๆ ที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ 

9.1.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
   Health Science Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์ 
   แจ้งเตือนผู้บริโภคไม่ให้ซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FS++ Slimming 
Supplements By JPJ Slim เนื่องจากพบการปลอมปน sibutramine ที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายได้ 
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9.2 ประเทศไทยได้ส่งรายงาน PMAS ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนี้  
  ผลิตภัณฑ์ยา 

1. การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Clinicold syrup (Bromhexine hydrochloride 4 mg+ 
Phenylephrine HCL 5 MG) เลขทะเบียน 2A 26/55 lot number 5407220 ของบริษัท Bangkok Lab & 
Cosmetic Co., Ltd. เนื่องจากพบเศษแก้วในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2. การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Meropenem for injection (1000 mg) เลขทะเบียน 1A 
10/60 (NG) จ านวน 10 รุ่นการผลิต ขององค์การเภสัชกรรม เนื่องจากพบในระหว่างการศึกษาความคงตัว 
พบผลการวิเคราะห์หัวข้อ impurities ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับผลิตภัณฑ์ภายหลังการผสมด้วยตัว
ท าละลายที่ก าหนดแล้ว (reconstitution) 

3. การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา Encephabol® Forte (pyritinol dihydrochloride monohydrate 
200 mg) เลขทะเบียน 1A 191/41 lot number 216230 ของบริษัท Interthai Pharmaceutical 
Manufacturing Co.Ltd. เนื่องจากตรวจพบว่ามีการแสดงข้อมูลบนแผงยาไม่ตรงตามท่ีขึ้นทะเบียนไว้ 

10. ระบบเตือนภัยขององค์การอนามัยโลก (WHO Rapid alert)  
 ไม่มีข้อมูลเตือนภัยของ WHO Rapid alert 

11. การเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตรวม 22 เรื่อง โดยแบ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ยา 9 เรื่อง เครื่องมือแพทย์ 10 เรื่อง เครื่องส าอาง 2 เรื่อง และยาสมุนไพร/อาหารเสริม 1 เรื่อง มี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

11.1 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา 9 เรื่อง แบ่งเป็น 
11.1.1 การแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัย 2 เรื่อง ได้แก่  
1) PRAC เห็นควรให้ออกจดหมายแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์

ทราบ (direct healthcare professional communication; DHPC) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของการ
เสียชีวิตเมื่อได้รับยา dexmedetomidine ของผู้ป่วยวิกฤตที่อายุน้อยกว่า 65 ปี เมื่อเทียบกับยาน าสลบตัวอ่ืน 
เนื่องมาจากผลการศึกษา SPICE III เป็นการทดลองแบบ randomized clinical trial โดยเปรียบเทียบผลของการ
เสียชีวิตระหว่างการใช้ยา dexmedetomidine กับยาน าสลบตัวอ่ืนในผู้ป่วยวิกฤต 3,904 ราย พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างของการเสียชีวิต 90 วันระหว่างการใช้ยา dexmedetomidine กับยาน าสลบตัวอ่ืน (propofol และ 
midazolam) อย่างไรก็ตามพบว่ายา dexmedetomidine มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของการเสียชีวิต
ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 65 ปี เมื่อเทียบกับยาน าสลบตัวอ่ืน โดยจดหมายดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ EMA’s human 
medicines committee (CHMP) พิจารณาก่อนออกประกาศให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปทราบต่อไป 

2) US FDA แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยของยา iodinate contrast media ทั้งกลุ่ม 
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ไม่ท างานหรือระดับฮอร์โมนไทรอยด์ลดลงชั่วคราว ในผู้ป่วย
เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี ที่ได้รับยาดังกล่าวผ่านทางหลอดเลือด โดยบุคลากรทางการแพทย์ควรติดตามการท างาน
ต่อมไทรอยด์ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ภายหลังได้รับยา หากพบความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ให้รักษา 
ตามอาการ เพ่ือปกป้องกันการเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการอ่ืนๆ ของผู้ป่วยในอนาคต    
โดยผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะดังกล่าว ได้แก่ ทารกคลอดก่อนก าหนด ทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดต่ า
มาก เด็กท่ีมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เด็กท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต และเด็กที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว 

11.1.2 การเพิ่มข้อความค าเตือนบนเอกสารก ากับยา 3 เรื่อง ได้แก่  
1) TGA แจ้งข้อมูลการเพ่ิมข้อความค าเตือนให้ระมัดระวังการใช้ยา donepezil ในผู้ที่มี

ความเสี่ยงของโรคหัวใจลงบนเอกสารก ากับยาส าหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 
2) EMA เผยแพร่ข้อมูลสัญญาณความเสี่ยง (signal) และค าแนะน าในการปรับปรุง

เอกสารก ากับยาที่ได้จากการประชุม Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ได้แก่  
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2.1) COVID-19 Vaccine Janssen: small vessel vasculitis ให้เพ่ิมข้อความ
เกี่ยวกับการเกิด small vessel vasculitis with cutaneous manifestations ในหัวข้อ Possible effect 

2.2) Spikevax: new warning for flare-ups of capillary leak syndrome ให้เพ่ิม
ค าเตือนอาการ capillary leak syndrome ลงในข้อมูลยา (product information) ของวัคซีน Spikevax 

3) PMDA ประเทศญี่ปุ่น แจ้งการปรับปรุงค าเตือนของยา ดังนี้ 
3.1) ticagrelor เพ่ิมข้อความในหัวข้อ Adverse Reactions ได้แก่ “Bradyarrhythmia 

such as sinus arrest and an advanced type of atrioventricular block” 
3.2) nintedanib ethanesulfonate เพ่ิมข้อความในหัวข้อ Important Precautions 

ได้แก่ อาจพบภาวะ Nephrotic syndrome ควรท าการตรวจโปรตีนในปัสสาวะระหว่างการใช้ยานี้ และหัวข้อ 
Adverse Reactions ได้แก่ “Nephrotic syndrome” 

3.3) efavirenz เพ่ิมข้อความในหัวข้อ Adverse Reactions ได้แก่ “Psychoneurotic 
symptoms อาจพบอาการ ataxia, encephalopathy, coma, confusion, psychomotor slowing, 
psychosis, delirium, convulsions, epileptic seizures มีรายงานพบอาการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังได้รับ
ยานานหลายเดือนถึงหลายปี 

11.1.3 การเรียกคืนยา 4 เรื่อง ได้แก่ 
1) Health Canada และ U.S.FDA แจ้งว่าบริษัท Pfizer ได้แจ้งเรียกคืนยา Accuretic 

(quinapril hydrochloride and hydrochlorothiazide) เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสาร nitrosamine 
(N-Nitroso-quinapril and N-Nitroso-hydrochlorothiazide) เกินกว่าค่าทีย่อมรับได้  

2) US FDA และ Health Canada แจ้งว่าบริษัท Fresenius Kabi ได้แจ้งเรียกคืนยา 
Sodium Acetate Injection, USP, 400 mEq/100 mL (4 mEq/mL) เนื่องจากพบการปนเปื้อนของฝุ่น
ละอองในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ฝุ่นละอองพบว่าประกอบด้วย carbon, oxygen, iron, sodium, 
silicon, chromium, aluminum และ cellulose ในปริมาณท่ีแตกต่างกัน 

3) Health Canada แจ้งข่าวการเรียกคืนยา ranitidine (ภายใต้ชื่อการค้า Maximum 
Strength Acid Reducer Without prescription) ของบริษัท Pharmascience Inc. จ านวน 30 รุ่นการผลิต 
เนื่องจากผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของสาร NDMA (ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง) เกินกว่าค่าท่ียอมรับได้ 

4) U.S. FDA แจ้งว่าบริษัท Sandoz Inc. ได้แจ้งเรียกคืนยา Orphenadrine Citrate 
100 mg Extended Release (ER) จ านวน 13 รุ่นการผลิต โดยสมัครใจ เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสาร 
nitrosamine (NMOA or Nitroso-Orphenadrine) เกินกว่าค่าทีย่อมรับได ้

11.2 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย ์10 เรื่อง 
11.2.1 การเรียกคืน 6 เรื่อง ได้แก่ 
(1) U.S. FDA แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 

(Self-Testing)  โดยสมัครใจของบริษัท ACON Laboratories, Inc. เนื่องจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย 
CE ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายเฉพาะในยุโรปและประเทศอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการเรียกคืนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการจ าหน่ายและการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมาย CE ในยุโรปและประเทศอ่ืนๆ นอกสหรัฐอเมริกา 

(2) U.S. FDA แจ้งเรียกคืนชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test (Saliva), COVID-19 
Antigen Test (Nasal) และ COVID-19 IgG/IgM Antibody Test ของบริษัท LuSys Laboratories, Inc. 
เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพื่อจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้พบผลตรวจผิดพลาด
จากการใช้เครื่องมือแพทย์นี้ได ้
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(3) TGA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ชื่อ AutonoMe Pre-loaded Delivery 
System จ านวน 1 รุ่นการผลิด (Lot no. 25273625) เนื่องจากพบเลนส์ 18.5D ปนอยู่ใน 24.5D 
AutonoMe Pre-loaded Delivery System ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนเลนส์ตาที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการหักเหของแสงหลังการผ่าตัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นของผู้ป่วย 

(4) TGA แจ้งข้อมูลการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ชื่อ Triathlon Tritanium Tibial Baseplate 
and Triathlon Primary Tibial Baseplate เนื่องจากพบ catalogue number และ lot number บน
เครื่องมือแพทย์ดังกล่าวผิด ซึ่งท าให้ไม่ตรงกับบนฉลาก 

(5) U.S. FDA แจ้งเรียกคืนชุดตรวจ Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag Rapid Test ของ
บริษัท Celltrion USA เนื่องจากมีรายงานผลบวกที่ผิดพลาด (false positive) จ านวนมาก อาจท าให้เกิดการ
กระจายของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ รวมถึงฉลากของผลิตภัณฑ์ระบุวันอายุการใช้งาน 18 เดือน ผิดจากที่
ได้รับอนุญาต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินก าหนดให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานได้ 
12 เดือน 

(6) Department of Health Hong Kong แจ้งการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ TactiCath 
Contact Force Ablation Catheter Sensor Enabled [Models: A-TCSE-DF, A-TCSE-DD] ของบริษัท Abbott 
Medical โดยสมัครใจ จ านวน 50 รุ่นการผลิต เนื่องจากพบข้อผิดพลาดของอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อกับ TactiSys ซึ่ง
ระบุว่า คุณสมบัติการตรวจจับแรงสัมผัส (Contact Force Cathter) มีไว้ส าหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น ท าให้ผู้ใช้งาน
ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อนใช้งานหรือใช้งานต่อโดยไม่ใช้คุณสมบัติการตรวจจับแรงสัมผัส ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวจะ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการใช้อุปกรณ์ 

11.2.2 การแจ้งข้อมูลด้านความปลอดภัย 4 เรื่อง ได้แก่ 
(1) U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ Celltrion DiaTrust COVID-19 Ag 

Rapid Test เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้พบผลตรวจ
ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นี้ได้ 

(2) U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ Flowflex SARS-CoV-2 Antigen 
Rapid Test (Self-Testing) เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท า
ให้พบผลตรวจผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นี้ได้ 

(3) U.S. FDA แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ใช้ชุดตรวจของ SD Biosensor STANDARD Q 
COVID-19 Ag Home Test เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายหรือใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจ
ท าให้พบผลตรวจผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นี้ได้ 

(4) MHRA แจ้งเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ V60, V60 Plus และ 
V680 ventilators ของบริษัท Philips Health Systems ว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวอาจมีการปิดตัวลง 
(shutdown) อย่างไม่คาดคิด 

11.3 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 2 เรื่อง เป็นการเรียกคืนทั้งหมด ได้แก่ 
(1) European Commission แจ้งเตือนเกี่ยวกับการตรวจพบสาร clobetasol ในผลิตภัณฑ์

ยี่ห้อ BENEKS' Fashion Fair Cream ซึ่ง clobetasol เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตอรอยด์ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น 
การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและอาจน าไปสู่ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท้อได้ 

(2) European Commission แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Fairness 
Cream เนื่องจากพบสาร hydroquinone ที่อาจท าให้ผิวหนังอักเสบได้ และสาร mometasone ซึ่งเป็นยาใน
กลุ่มคอร์ติโค-สเตอรอยด์ต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
และอาจน าไปสู่ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท้อได้ 
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11.4 ข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร/อาหารเสริม 1 เรื่อง เป็นการแจ้งข้อมูลด้านความ
ปลอดภัย ได้แก่ The Health Sciences Authority (HSA) ประเทศสิงคโปร์แจ้งเตือนไม่ให้ประชาชนซื้อหรือบริโภค
ผลิตภัณฑ์ 2 ชื่อการค้า ได้แก่ Traditional Herbs Preparation XPE และ FS++ Slimming Supplements By 
JPJ Slim เนื่องจากพบว่าผลิตภัณฑ์ Traditional Herbs Preparation XPE มียา chloramphenicol, 
chlorpheniramine, dexamethasone, ibuprofen, lovastatin และ tetracycline ผสมอยู่ ส่วนผลิตภัณฑ์ 
FS++ Slimming Supplements By JPJ Slim พบสาร sibutramine ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ 

12. มีรายงาน dead case และ/หรือ case อ่ืนที่ต้องสอบสวน (เม่ือได้รับแจ้ง) จ านวนทั้งหมด 
45 เรื่อง โดยเป็นกรณีเกิดขึ้นหลังการได้รับวัคซีนทั้งหมด    

13. การบริการข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย  
13.1 หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

(1) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีน (หน่วยงานที่ขอ: กรมควบคุมโรค) 
(2) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

(หน่วยงานที่ขอ: กองควบคุมวัตถุเสพติด) 
(3) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ได้รับจากผู้ประกอบการ (หน่วยงานที่ขอ: 

กองยา) 
(4) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสัตว์ (หน่วยงานที่ขอ: กองยา) 
(5) ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Ergotamine (หน่วยงานที่ขอ: กองยา) 

13.2 หน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 8 ค าขอ ได้แก่ 
(1) ข้อมูล AE จากการใช้ยา BRONAL SYRUP,DOMAR,EUROFER-IRON, EUROFER, 

FEXOFAST, FLAMINA, FLUIFORT SYRUP, FLUIFORT POWDER, MACMIROR COMPLEX, METADOXIL 
TABLET, NIDLO, NIDOL GEL, PANBESY-15, PANBESY-30, PUROXAN TABLET และ PUROXAN SYRUP   

(2) ข้อมูล AE จากการใช้ยา CALUMID, CAVINTON FORTE, NOVYNETTE, OXYTOCIN 
และ POSTINOR 

(3) ข้อมูล AE จากการใช้ยา OPTIVE FUSION และ OPTIVE FUSION UD 
(4) ข้อมูล AE จากการใช้ยา MAVENCLAD 


