
คู่มือการบันทกึรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ สําหรับผู้ประกอบการ 
(ร่าง)

1. การขอใช้รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภัยด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 
ผูใ้ชง้านสามารถขอใชง้านระบบไดโ้ดย ทาํหนงัสือแจง้ความจาํนงจากหน่วยงาน ถึงสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยระบุใหช้ดัเจนวา่ผูข้อใชง้านระบบเป็นผูไ้ดรั้บมอบหมาย จากผูป้ระกอบการรายนั้นๆ  
แนบเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) แบบฟอร์มการขอใชร้ะบบสารสนเทศอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ (ภาคผนวก 1) 
โดยแบบฟอร์ม 1 ฉบบั ต่อผูใ้ชง้าน 1 ท่าน ผูใ้ชง้านแต่ละท่านควรมีบญัชีผูใ้ชง้าน และรหสัผา่นของตนเอง 

(2) สาํเนาเอกสารแสดงตวัตน ท่ีมีหมายเลขบตัรประชาชน และรูปถ่าย เช่น บตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ 
เป็นตน้ 

 

รูป1.1 ตวัอยา่งแบบฟอร์มการขอ Username , Password ของระบบฐานขอ้มูลอาการไม่พงึประสงคจ์ากการใชย้า 
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2. การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ 
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จะทาํการส่ง Activation code ไปยงัผูข้อรหสั ทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) (รูป 2.1) ผูใ้ชง้านสามารถตั้งบญัชีผูใ้ชง้านจาก Activation code ไดด้งัน้ี 

2.1 เขา้เวบ็ไซตต์ามท่ีไดรั้บแจง้ใน e-mail  
 

 
รูป 2.1  แสดงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ แจง้ Activation code 

 

2.2 บนัทึกหมายเลขบตัรประชาชนตามท่ีไดแ้จง้มาในแบบฟอร์ม ตามขอ้ (1) 
2.3 บนัทึก Activation code ตามท่ีไดรั้บแจง้ในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

กด  2.4 

2.5 หากหมายเลขบตัรประชาชน และ Activation code ถูกตอ้ง ระบบจะใหส้ร้างบญัชีผูใ้ชง้าน รูป 2.3 

 

รูป 2.2 แสดงหนา้จอการบนัทึก Activation code และหมายเลขบตัรประชาชน 
 
 
 
 
 

2.6 สร้างบญัชีผูใ้ชง้านโดย บนัทึก UserId และ password รูป 2.3 

2.4 2.3 

2.2 

2.1 
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รูป 2.3 แสดงหนา้จอการสร้าง บญัชีผูใ้ชง้าน และรหสัผา่น 
 
หมายเหตุ 

- กรณีหน่วยงานเปล่ียนผูรั้บผดิชอบ หรือผูใ้ชง้านมีการโยกยา้ยหน่วยงานท่ีสงักดั ใหห้น่วยงานแจง้การ
เปล่ียนแปลง มายงัสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดาํเนินการสร้างบญัชีผูใ้ชง้านสาํหรับผูรั้บผดิชอบของ
หน่วยงานต่อไปและจะทาํการยกเลิกผูรั้บผดิชอบเดิม 

- หากผูใ้ชง้านมีการโยกยา้ยสงักดั แต่ใชร้หสัผา่นเดิมในการเขา้ใชร้ะบบ  
     “ รายงานจะถูกนับจํานวนเป็นรายงานของหน่วยงานต้นสังกดัเดิม ”  
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3. การบันทกึรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพ 
 3.1 เขา้เวบ็ไซตศู์นยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ี http://www.fda.moph.go.th/vigilance  
หรือ http://thaihpvc.fda.moph.go.th  รูป 3.1 
 3.2 เลือก “AE Online Reporting” ตามรูป 3.1 เพื่อเขา้สู่หนา้จอการบนัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
จากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ พิมพ◌์ Username และ Password ตามรูป 3.2  
 

 

3.2

รูป 3.1 แสดงหนา้แรกเวบ็ไซตศู์นยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 

 
รูป 3.2 แสดงหนา้เขา้สู่ระบบเวบ็ไซตศู์นยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
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ระบบจะแสดงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้านต่างๆ (รูป 3. 3) ดงัน้ี 3.3 
3.3.1 ขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ กลุ่มผูใ้ชง้าน และหน่วยงาน แสดงในแถบสีเหลือง  
3.3.2 เมนู แสดงในแถบสีเทา 

 

3.3.1 

 

รูป 3.3 แสดงหนา้จอเมนูผูใ้ชง้านระบบ 
3.3.2

3.4 เร่ิมบนัทึกรายงานโดยเขา้เมนู “ สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค ์”  “ บนัทึกรายงานอาการไม่พึง 
ประสงค ์” (รูป 3. 4) 

 
รูป 3.4 แสดงหนา้จอเขา้เมนูการบนัทึกรายงาน 

3.5 เลือก ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์เช่น ยา erythropoietin alpha เลือก 
ประเภทผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา/วตัถุเสพติด” (รูป 3.5) 

3.6 เลือก ชนิดผลิตภณัฑ ์เช่น ยา  erythropoietin alpha เลือก ชนิดผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา”  (รูป 3.6) 

 

3.5

3.6

รูป 3.5 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทผลิตภณัฑ ์และชนิดผลิตภณัฑ ์
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3.7 เลือก ประเภทรายงาน (รูป 3.7) โดยระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
สามารถเลือกได ้3 ประเภทรายงานไดแ้ก่ 

3.7.1 รายงาน Spontaneous Report System 
3.7.2 รายงาน Intensive monitoring  
3.7.3 รายงาน Clinical Trial 

 

 

รูป 3.7 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทรายงาน 
3.7

 

3.8 กด “เพิ่มรายงาน” เพื่อบนัทึกขอ้มูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึน คร้ังใหม่ โดยสามารถเลือก 
บนัทึกรายงานไดด้งัน้ี 

3.8.1 “เพิ่มรายงาน” หากตอ้งการเพิ่มรายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
รายงานใหม่ 

3.8.2 “แกไ้ขรายงาน” หากตอ้งการแกไ้ขรายงานฉบบัเดิมท่ีไดบ้นัทึกไปแลว้  ซ่ึงจะกล่าวในข้อ 4 
ของคู่มือน้ีต่อไป 

3.8.3 “Follow Up” หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลรายงานท่ีไดท้าํการบนัทึกไปแลว้ กรณี ไดข้อ้มูลเพิ่มเติม 
จากการติดตามผูป่้วยท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงคใ์นคร้ังนั้นๆ หรือไดข้อ้มูลการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดกบั
ผูป่้วยเพิ่มเติมจากการสอบสวนโรค (investigation) ซ่ึงจะกล่าวใน ข้อ 5 ของคู่มือน้ีต่อไป 
 

 

3.8.2 
3.8.3 

3.8.1 
 

รูป 3.8 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทรายงาน เพื่อบนัทึกขอ้มูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึน 

 
 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา    
 

 

6



3.9 เม่ือเลือก “เพิม่รายงาน” แลว้จะเขา้หนา้แรกของการบนัทึกขอ้มูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 

รูป 3. 9) ซ่ึงจะเป็นหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลแหล่งท่ีรายงาน และขอ้มูลผูป่้วย (
 

 

รูป 3.9 แสดงหนา้จอการบนัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคส่์วนขอ้มูล แหล่งท่ีรายงาน 

3.10 การบนัทึกขอ้มูลแหล่งท่ีรายงาน  
ขอ้มูลท่ีบงัคบัใหบ้นัทึกในส่วนน้ี คือ ขอ้มูล แหล่งทีร่ายงาน  วนัทีร่ายงาน  เลขทีอ้่างองิของแหล่งที่

รายงาน ประเภทผู้วนิิจฉัยและระดับความสัมพนัธ์ (Causality assessment) โดยหนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมาย * หากไม่
บนัทึกขอ้มูลในส่วนน้ี ระบบจะไม่อนุญาตใหบ้นัทึกรายงานได ้

3.10.1 แหล่งท่ีเกิดเหตุการณ์ระบบจะข้ึนค่ามาตรฐาน (default) เป็นหน่วยงานตน้สงักดัท่ีผูใ้ชง้าน
ระบบฯ ไดแ้จง้ไว ้

3.10.2 เลขท่ีอา้งอิงของแหล่งท่ีเกิดเหตุการณ์ ใหบ้นัทึกขอ้มูลเลขท่ีรายงาน ของแหล่งท่ีเกิด
เหตุการณ์เป็นตวัเลข เพื่อท่ีสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จะสามารถใชอ้า้งอิง หากมีการสอบถามกรณีมีขอ้
สงสยัในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นผูป่้วยเฉพาะราย  ทั้งน้ีโรงพยาบาลอาจกาํหนดตวัเลขในแต่ละหลกัให้
แสดงความหมายของรายงาน เช่น 0901010015 เป็นตน้  

3.10.3 วนัท่ีรายงาน ใหบ้นัทึกขอ้มูล วนัท่ี ท่ีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ โดยบนัทึกขอ้มูลให้
ตรงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการ
บนัทึกรายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 01/01/2009 เป็นตน้ 

3.10.4 เวลาท่ีรายงาน ใหบ้นัทึกบนัทึกขอ้มูลใหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ hh:mm ชัว่โมง 2 หลกั 
และนาที 2 หลกั คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย โคลลอน เช่น เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที บนัทึก 09:30 เป็นตน้ 

3.10.5 ช่ือผูว้ินิจฉยั ใหบ้นัทึกขอ้มูล ช่ือของผูว้ินิจฉยัรายงาน พร้อมระบุ ในช่องตวัเลือก ประเภทผู ้
วินิจฉยั เช่น แพทย,์ พยาบาล หรือ เภสชักร เป็นตน้ กรณีไม่มีตวัเลือก ใหเ้ลือกอ่ืนๆ แลว้พิมพข์อ้มูลระบุ กรณีไม่ทราบ
ผูว้ินิจฉยัใหเ้ลือกตวัเลือก “ไม่ทราบ” 
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3.10.6 ช่ือผูบ้นัทึก หรือผูป้ระเมิน ใหร้ะบุช่ือผูบ้นัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ หรือผูป้ระเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์พร้อมระบุ ในช่องตวัเลือก ประเภทผูว้ินิจฉยั เช่น 
แพทย,์ พยาบาล หรือ เภสชักร เป็นตน้ กรณีไม่มีตวัเลือก ใหเ้ลือกอ่ืนๆ แลว้พิมพข์อ้มูลระบุ กรณีไม่ทราบผูว้ินิจฉยัให้
เลือกตวัเลือก “ไม่ทราบ” 

3.10.7 กรณีผูป้ระเมินมีขอ้สงัเกตอ่ืนๆ เก่ียวกบัผูป่้วยสามารถบนัทึกขอ้สงัเกตเหล่านั้นได ้โดย กด 
 (รูป 3.10) ระบบจะเปิดหนา้ต่างใหบ้นัทึกขอ้สงัเกตต่างๆ ไดเ้ม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จแลว้ กด “ตกลง” (รูป 3.11) 

3.10.8 ระดบัความสมัพนัธ์ (causality assessment) ท่ีประเมิน โดยขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ี 
จะปรากฏในหนา้จอภายหลงัจากไดท้าํการบนัทึกระดบัความสมัพนัธ์ของยากบัเหตุการณ์ฯในหนา้จอขอ้มูลเหตุการณ์
ไม่พึงประสงคแ์ลว้ โดยกรณีท่ีมีจาํนวนเหตุการณ์ฯมากกวา่ 1 เหตุการณ์ ระบบจะเลือกระดบัความสมัพนัธ์ของ
เหตุการณ์ตวัท่ีนอ้ยท่ีสุดนาํมาปรากฎในหนา้จอผูป่้วยน้ี  (รูป 3. 10) 
 

 

3.10.8 

รูป 3.10 แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูล ผูบ้นัทึก / ผูป้ระเมิน ผูร้ายงาน ผูส่้งรายงาน และความสมัพนัธ์ 
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รูป 3.11 แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลขอ้สงัเกตของผูป้ระเมิน 

3.10.9 ผูร้ายงาน คือ ผูท่ี้แจง้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์เช่น พยาบาลท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูบ่นหอ 
ผูป่้วย เป็นผูพ้บเหตุการณ์ และรายงานมายงัเภสัชกรท่ีปฏิบติังานในการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคฯ์ ให้มาช่วย
ประเมินผูป่้วยเฉพาะราย ดงัน้ี พยาบาลผูพ้บเหตุการณ์ จะเป็นผูร้ายงาน เภสชักร เป็นผูบ้นัทึก/ผูป้ระเมิน 

3.10.10 แหล่งท่ีส่งขอ้มูลกรณีแหล่งท่ีเกิดเหตุการณ์และแหล่งท่ีส่งขอ้มูลรายงานเป็นคนละแหล่งกนั 
เช่น ยา SMP คือ รพ.ส่ีเทา้ เป็นแหล่งท่ีเกิดเหตุการณ์ ส่วนบริษทั สองปีกฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นแหล่ง
ท่ีส่งขอ้มูล ดงัน้ี ในส่วนแหล่งท่ีส่งขอ้มูลจะบนัทึกเป็น บริษทั สองปีกฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

3.11 การบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย (รูป 3.12) 

 
รูป 3.12 แสดงหนา้จอการบนัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ส่วนขอ้มูลผูป่้วย 

3.11.1 เลขทีผู้่ป่วย กรณีผูป่้วยนอกบนัทึกเลขท่ีทัว่ไปของผูป่้วย (hospital number : HN) ท่ีระบุบน 
บตัรตรวจโรคภายนอก (OPD card) บันทกึเฉพาะข้อมูลทีเ่ป็นตัวเลขเท่าน้ัน เช่น  HN 25637-42 บนัทึกขอ้มูลเป็น 
“2563742”  เป็นตน้ ส่วนกรณีผูป่้วยในบนัทึก HN   และเลขท่ีผูป่้วยใน  (admission number : AN.) คร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค ์เช่น HN 25637-42  AN 9549-42 บนัทึกขอ้มูล HN คือ 2563742 AN คือ 954942 เป็นตน้ 
 3.11.2  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน หากทราบใหบ้นัทึกเลข 13 หลกั 

บนัทึกช่ือและนามสกลุผูป่้วยท่ีระบุบน OPD card (เวน้แต่ผูป่้วยไม่ยนิยอม) เช่น นางสมมุติ  3.11.3  
พฒันาไกล หรือบนัทึกดว้ยช่ือยอ่ หรือกรณีการศึกษาวจิยัทางคลินิกบนัทึกเป็น รหสัผูป่้วย 
 3.11.4  ท่ีอยูข่ณะเร่ิมป่วย บนัทึกขอ้มูลโดย (เวน้แต่ไม่มี) 

 บนัทึกขอ้มูลช่ือสถานท่ี หรือเลขท่ีบา้น ลงในช่อง “ท่ีอยูข่ณะเร่ิมป่วย”  

 บนัทึกขอ้มูล ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัโดย กด   (รูป 3.13) 
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รูป 3.13  แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลท่ีอยูข่ณะเร่ิมป่วย 

พิมพค์าํสาํคญัท่ีจะใชใ้นการคน้หา เช่น ช่ือจงัหวดั ช่ืออาํเภอ หรือช่ือตาํบล  3.11.5  
กด “คน้หา”  (รูป 3.14 ) 
 

 
รูป 3.14 แสดงหนา้จอการคน้หา จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล ของขอ้มูลท่ีอยูข่ณะเร่ิมป่วย 

3.11.6 ระบบจะแสดง ช่ือ อาํเภอ จงัหวดั ท่ีตรงกบัคาํท่ีใชใ้นการคน้หา (รูป 3.15) เลือก โดยการกด  

 หนา้ช่ือท่ีตรงกบัเง่ือนไข ระบบจะใส่ ช่ือ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ลงในหนา้บนัทึกรายงานใหโ้ดยอตัโนมติั 

 

รูป 3.15 ระบบแสดงช่ือ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัท่ีตรงกบัคาํท่ีใชใ้นการคน้หา 

 

รูป 3.16 แสดง ช่ือ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ตามท่ีเลือก 

3.11.7   เลือก เช้ือชาติ อาชีพ เพศ ประเภทผูป่้วย วนัเกิด เวลาเกิด (หากทราบ) และ โดยเพศ ตอ้ง
บงัคบัเลือก มิฉะนั้นจะกดบนัทึกไม่ได ้หากไม่ทราบใหเ้ลือก “ไม่ทราบ” 

3.11.8   อายผุูป่้วย 
 ถา้ผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 1 เดือน รายงานหน่วยเป็นวนั พร้อมระบุนํ้าหนกั  

เช่น 5 วนันํ้าหนกั 3 กิโลกรัม  
 ถา้ผูป่้วยอายนุอ้ยกวา่ 3 ปี รายงานหน่วยเป็นเดือน พร้อมระบุนํ้าหนกั 

เช่น 24 เดือน นํ้าหนกั 12 กิโลกรัม  
 ถา้ผูป่้วยอาย ุ3 ปีหรือมากกวา่ รายงานหน่วยเป็นปี  
 ในกรณีท่ีไม่ทราบอายท่ีุแน่นอนโปรดใชก้ารคาดคะเนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด 
 สาํหรับมารดาท่ีใหก้าํเนิดทารกพิการ (เน่ืองจากการใชย้าของมารดา)  

กรุณาระบุ อาย ุเพศ นํ้าหนกัของทารก ร่วมดว้ย  
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  ทั้งน้ีการบนัทึกขอ้มูล อาย ุสามารถเลือกบนัทึกวนัเกิดของผูป่้วยได ้กรณีทราบ โดยบนัทึกใหต้รง
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั 
 

3.11.9 วนัทีเ่ข้ารับการรักษา ระบุวนัท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษา กรณีผูป่้วยใน บนัทึกวนัท่ีรับผูป่้วยเขา้ 
เป็นผูป่้วยใน โดยบนัทึกใหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 
หลกั 

3.11.10 ค่า vital sign บนัทึกค่าความดนัโลหิต systolic, diastolic ค่าอตัราการเตน้ของหวัใจ และ  
ค่าอตัราการหายใจ เป็นตวัเลข 

3.11.11 ภาวะหรือโรคอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง บนัทึกภาวะทางสุขภาพของผูป่้วยท่ีเป็นอยูข่ณะท่ีไดรั้บ 
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยัท่ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ไดแ้ก่ 

 ภาวะความเจบ็ป่วยหรือโรคประจาํตวั เช่น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน การทาํงานของตบั/
ไตบกพร่อง  

 ภาวะตั้งครรภ ์
 พฤติกรรมทางสงัคม  เช่น ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์สูบบุหร่ี  การใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

 ในทางท่ีผดิ 
 

กรณีผูป่้วยไม่ทราบภาวะอืน่  ๆ เลือก ไม่ทราบ โดยเลือกท่ี    ไม่ทราบ   

กรณีผูป่้วยไม่มีภาวะอืน่  ๆ เลือก ไม่มี โดยเลือกท่ี     ไม่มี    

 กรณีผูป่้วยมีภาวะอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เลือก    มี พร้อมระบุภาวะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงักล่าวโดย 

กด   และระบุลงในหนา้ต่างท่ีระบบเปิดข้ึนใหม่ กดตกลง เพื่อ บนัทึกขอ้มูล (รูป 3.17) 
 

 

3.11.11 

 
รูป 3.17  แสดงการบนัทึกขอ้มูลภาวะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.11.12 ประวตัิแพ้ยา (รูป 3.18)  เลือก 
 ไม่มี หมายถึง ผูป่้วยไม่เคยมีประวติัแพห้รือไม่ทราบเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์

 จากการใชผ้ลิตภณัฑ ์

 มี ระบุการแพผ้ลิตภณัฑ ์กด  ระบบจะเปิดหนา้ต่างใหม่ข้ึนมาเพื่อใหบ้นัทึก 
ขอ้มูลการแพผ้ลิตภณัฑ ์สามารถบรรยายประวติัการแพผ้ลิตภณัฑข์องผูป่้วย เช่น ยา Co-trimoxazole 

                        เกิด ผืน่ชนิด fixed-drug eruption เม่ือบนัทึกขอ้มูลเสร็จ กด ตกลง  

 
 

รูป 3.18  แสดงการบนัทึกขอ้มูลประวติัการแพผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

3.11.13 ระบุระดบัความร้ายแรงของอาการ (seriousness) (รูป 3.19) โดยเลือก 
ไม่ร้ายแรง (non–serious) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนนอกเหนือจากหวัขอ้ท่ี    

อยูใ่น ร้ายแรง 
   ร้ายแรง (serious) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท่ี์เกิดข้ึนโดยมีผลทาํใหเ้กิดกรณี 

ดงัต่อไปน้ี 
1)  เสียชีวติ (Results in death) หมายถึง การเสียชีวิตท่ีสงสยัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท่ี์

เกิดข้ึนจากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัและระบุวนัท่ี เดือน ปีท่ีผูป่้วยเสียชีวิต (ถา้ทราบ) แต่ไม่รวมถึงกรณี ผูป่้วย
เสียชีวิตในระหวา่งการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ โดยไม่มีขอ้สงสยัวา่ การเสียชีวิตนั้นมีความสมัพนัธ์กบัการใชผ้ลิตภณัฑ์
สุขภาพท่ีสงสยั และการเสียชีวติของทารกขณะตั้งครรภ ์ (การแทง้บุตร) อนัเน่ืองมาจากความผดิปกติมาแต่กาํเนิด 
(congenital anomaly) หรือภาวะตั้งครรภล์ม้เหลว (miscarried) 

2)  อนัตรายถึงชีวติ  (Life threatening)  หมายถึงผูป่้วยมีความเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิตในขณะท่ีเกิด
เหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ หรือถา้ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ อยา่งต่อเน่ืองอาจมีผลทาํใหผู้ป่้วย
เสียชีวิตได ้เช่น การเกิด anaphylactic shock 

3)  ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทาํให้เพิม่ระยะเวลาในการรักษานานขึน้ 

(Caused/prolonged hospitalization) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนนั้นเป็นเหตุใหผู้ป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษา
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4)   พกิาร (Disabling / Incapacitating) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท่ี์เกิดข้ึนนั้นเป็นผลใหบุ้คคล
ดงักล่าวไม่สามารถดาํรงชีวติไดต้ามปกติ เน่ืองจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคน์ั้นมีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบ
ชัว่คราวหรือถาวร หรือทาํใหเ้กิดความเสียหายหรือทาํลายโครงสร้างหนา้ท่ีของร่างกายผูป่้วย หรือความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวติของผูป่้วย เช่น ตาบอด ไตวาย เป็นตน้ 

5)  เป็นเหตุให้เกดิความผดิปกติแต่กาํเนิด (Congenital anomaly/birth defect) หมายถึง ผูป่้วยไดรั้บ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ก่อนการตั้งครรภ ์หรือในระหวา่งตั้งครรภ ์แลว้ส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติแต่กาํเนิดของทารกซ่ึงเป็น
ผลของเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ  

6)  ภาวะอืน่ๆ ทีมี่ความสําคญัทางการแพทย์ (Other medically important condition) หมายถึง สภาวะท่ีมิได้
ส่งผลทาํใหผู้ป่้วย เสียชีวิต อนัตรายถึงชีวิต หรือตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล แต่ภาวะดงักล่าวอาจมีความเส่ียงต่อ
ผูป่้วย หมายถึง สภาวะท่ีแมจ้ะไม่ส่งผลใหผู้ป่้วยเสียชีวิต อนัตรายต่อชีวิต อาจทาํใหผู้ป่้วยตอ้งเขา้รับรักษาตวัในโรงพยาบาล 
แต่ผูป่้วยอาจมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาเพื่อป้องกนัผลลพัธ์ท่ีอาจนาํไปสู่ภาวะท่ีเขา้ไดก้บัเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึงของคาํ
จาํกดัวา่ร้ายแรง ตวัอยา่งเช่น การเกิด allergic bronchospasm ท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา ณ หอ้งฉุกเฉินหรือบา้นผูป่้วย หรือ
กรณีเกิด blood dyscrasias or convulsions หรือเหตุการณ์พฒันานาํไปสู่การติดยาหรือใชย้าในทางท่ีผดิ เป็นตน้  แต่ภาวะอาจมี
ความเส่ียงผูป่้วย  หรือผูป่้วยมีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการป้องกนัเพื่อมิใหเ้กิดผลลพัธ์ทาํใหเ้กิด 
 

 
รูป 3.19  แสดงการบนัทึกระดบัความร้ายแรงของอาการ 

3.11.14 ผลลพัธ์ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(รูป 3.20) เลือก 
 1) หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม หมายถึง ภายหลงัการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคผ์ูป่้วย
หายเป็นปกติ โดยท่ีไม่มีอาการหรือร่องรอยเดิมท่ีเป็นผลจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์หลืออยู ่
 2) หายโดยมีร่องรอยเดมิ หมายถึง ภายหลงัการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงคผ์ูป่้วยสามารถหายเป็น
ปกติ แต่ยงัคงมีอาการหรือร่องรอยเดิมท่ีเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคน์ั้นเหลืออยู ่  เช่น ตาบอด หรือ
กรณีอ่ืน ๆ ใหร้ะบุร่องรอยดงักล่าว 
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 3)  อาการดขีึน้แต่ยงัไม่หาย หมายถึง เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ทุเลาลง แต่ยงัไม่
หายขาด 
 4) ยงัมีอาการอยู่ หมายถึง ภายหลงัการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคย์งัคงมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
นั้นอยู ่ในวนัท่ีรายงาน  เช่น ผูป่้วยท่ีเป็น tardive dyskinesia จากการใชย้าในกลุ่ม antipsychotics ท่ีถึงแมจ้ะหยดุยาหรือ
เปล่ียนไปใชต้วัยาอ่ืนแลว้ ผูป่้วยกย็งัคงมีอาการดงักล่าว  
 5)   เสียชีวติ หมายถึง ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ผูป่้วยเสียชีวิตใหร้ะบุสาเหตุ โดยเลือก 
 5.1)  เน่ืองจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หมายถึง ผูป่้วยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
นั้น โดยใหร้ะบุวนัเดือนปีท่ีผูป่้วยเสียชีวิต รวมถึงกรณีท่ีผูป่้วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ลว้ต่อมาเสียชีวิตจากภาวะ
ท่ีเกิดต่อเน่ือง ซ่ึงภาวะดงักล่าวมีสาเหตุจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงคน์ั้น ๆ เช่น ผูป่้วยรับประทานยา Co-trimoxazole 
แลว้เกิดอาการ Steven Johnsons syndrome แลว้ต่อมาผูป่้วยเสียชีวิตจากภาวะ sepsis ในกรณีน้ีถือว่าเป็นการเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ เน่ืองจากภาวะดงักล่าวท่ีทาํให้ผูป่้วยเสียชีวิตน้ีเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองมาจากอาการ 
Steven Johnsons syndrome ท่ีทาํใหผู้ป่้วยตอ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในท่ีสุด 
  5.2) เน่ืองจากอาจเกีย่วข้องกบัผลติภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผูป่้วยเสียชีวิตจากปัจจยัหลายอยา่ง
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์ป็นหน่ึงในปัจจยัดงักล่าว การท่ีผูป่้วยเสียชีวิตอนัอาจเน่ืองมาจากผลร่วมกนัของ 
underlying disease ของผูป่้วยเองและการไดรั้บยา เช่น ผูป่้วยมีโรคประจาํตวัเป็น ventricular arrhythmia แลว้ไดรั้บยา 
cisapride หลงัจากนั้นผูป่้วยเสียชีวิตดว้ยอาการ ventricular arrhythmia กรณีน้ีจะมี 2 ปัจจยัท่ีมีผลลพัธ์ใหผู้ป่้วยเสียชีวิต 
คือ โรคประจาํตวัของผูป่้วยเอง และการไดรั้บยา cisapride 
  5.3) เน่ืองจากสาเหตุอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์สุขภาพ (ระบุสาเหตุ) หมายถึง ผูป่้วย
เสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพเลย เช่น ผูป่้วยเป็น brain abscess แลว้ไดรั้บยา 
cloxacillin ชนิดฉีด หลงัจากไดรั้บยา ผูป่้วยเกิดอาการแพย้า เกิดผืน่คนั (pruritus) และในระหวา่งท่ีรับการรักษา
อาการแพย้าอยูน่ั้น ผูป่้วยเสียชีวิตเน่ืองจาก brain abscess 
  6) ไม่สามารถติดตามผลได้ หมายถึง ไม่สามารถทราบผลลพัธ์ภายหลงัการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
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รูป 3.20  แสดงการบนัทึกผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

3.11.15 สาเหตุท่ีมารักษา ระบุ สาเหตุท่ีผูป่้วยเขา้รับการรักษาพยาบาลในคร้ังนั้นๆ และไดรั้บ

ผลิตภณัฑ ์ท่ีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์โดยระบุ ICD 10 (กรณีทราบ) โดย กด  เพื่อระบุสาเหตุท่ีเขา้รับ
การรักษา (บรรยาย) เลือก รหสั ICD10 เพื่อระบุสาเหตุท่ีเขา้รับการรักษา (รูป 3.21)  โดย 

   กด  ระบบจะปรากฏหนา้ต่างใหท้าํการคน้หา จากรหสั  
หรือช่ือ ICD10  

   ใส่คาํสาํคญั หรือรหสั ICD 10 ท่ีใชใ้นการคน้หา กด “คน้หา”  

  ระบบจะคน้หารหสั และช่ืออาการ ท่ีตรงกบัคาํสาํคญั คลิก  เลือก ICD10 ท่ี     

ตอ้งการ รหสั ICD10 ดงักล่าวจะบนัทึกลงใน  โดยอตัโนมติั  
 

 
 

 

 

รูป 3.21  แสดงการบนัทึกขอ้มูล ICD 10 

3.11.16 เลือกประเทศท่ีพบผูป่้วยโดยกด  และคน้หาช่ือประเทศ โดยระบบจะกาํหนดค่า
มาตรฐานเป็น Thailand  

3.11.17 ระบุระยะเวลาท่ีอาการปรากฏหลงัการบริโภค โดยระบุช่วงเวลาเป็น วนั ชัว่โมง นาที 
3.11.18 เคยบริโภคส่ิงท่ีสงสยัหรือไม่ หมายถึง เคยบริโภคผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยัก่อนหนา้น้ี

หรือไม่ ใหก้ด “เคย” หรือ “ไม่เคย” กรณีไม่ทราบ ใหก้ด “ไม่ทราบ” 
3.11.19 การบริโภคคร้ังก่อนก่อใหเ้กิดอาการเหมือนหรือคลา้ยกบัอาการน้ีหรือไม่ ใหเ้ลือกวา่ “ไม่ใช่”

หรือ “ใช่” หรือ “ไม่ทราบ” 
3.11.20 กด “บนัทึกขอ้มูล” เพื่อบนัทึกขอ้มูล ส่วน ขอ้มูลแหล่งรายงาน  และขอ้มูลผูป่้วย โดยระบบ

จะออกเลขท่ีรายงานศูนย ์HPVC (รูป 3.22) และแจง้คุณภาพรายงานตามเกณฑใ์นการบนัทึก
ขอ้มูลแต่ละหนา้ 

 

 

เลขทีร่ายงานทีร่ะบบออกให้
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รูป 3.22  แสดงเลขท่ีรายงาน HPVC No.ท่ีระบบออกให ้หลงัจากการกดบนัทึกขอ้มูล 

3.12 การบนัทึกขอ้มูลอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
ขอ้มูลท่ีบงัคบัใหบ้นัทึกในส่วนน้ี คือ ขอ้มูล เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (ADR) และวันทีเ่กดิอาการ โดย

หนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมาย * หากไม่บนัทึกขอ้มูลในส่วนน้ี ระบบจะไม่อนุญาตใหบ้นัทึกรายงานได ้บนัทึกขอ้มูลโดย
การเลือก tab ขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ซ่ึงในรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์1 ฉบบั สามารถระบุเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค ์ตาม WHO Adverse Reaction Terminology (รูป 3.23 – 3.24) ไดห้ลายรายการ 

3.12.1 ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ตาม WHO Adverse Reaction Terminology (รูป 3.23 – 3.24) 
โดย เลือกจากคาํ  

  กด  เพื่อคน้หาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์โดยสามารถคน้หาไดท้ั้งภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ  

  พิมพค์าํสาํคญัท่ีใชใ้นการคน้หา เช่น ผืน่ ตบั enzyme เป็นตน้ กด “คน้หา” 
 ระบบจะแสดงช่ือเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ตรงกบัคาํท่ีคน้หา 

  เลือกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์คลิกท่ี  หนา้เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์ตรงตามท่ี 
ตอ้งการ 

 

 

รูป 3.23  แสดงหนา้จอการบนัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
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รูป 3.24  แสดงหนา้จอการคน้หา และเลือกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

3.12.2 หากไม่พบขอ้ความท่ีระบบจดัเตรียมไวใ้ห ้ใหร้ะบุขอ้ความท่ีกวา้งกวา่ และครอบคลุมคาํท่ี 

ตอ้งการ โดยสามารถบรรยาย โดยกด  ระบบจะเปิดหนา้ต่างใหบ้รรยายอาการไม่พึงประสงคท่ี์พบ (รูป 3.25) เม่ือ
พิมพบ์รรยายอาการไม่พึงประสงคไ์ดแ้ลว้ กด “ตกลง” เพื่อปิดหนา้ต่างบรรยายอาการไม่พึงประสงค ์
 3.12.3 เลือกขอ้มูล Labeled/Non-labeld กรณีเป็น ADR ท่ีระบุ/ไม่ระบุในเอกสารกาํกบัผลิตภณัฑ์
หรือขอ้มูล Expected/Unexpected กรณีเป็น ADR ท่ีคาดคิดหรือไม่คาดคิดวา่จะเกิด 
 

 
 

รูป 3.25 แสดง หนา้จอการบรรยายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
 
 3.12.4  ขอ้มูลวนัท่ีเกิดอาการ ใหบ้นัทึกขอ้มูล วนัท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค ์ โดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รง
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการบนัทึก
รายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 01/01/2009 เป็นตน้ กรณีไม่ทราบวนัท่ี
เกิดอาการแน่นอนใหพ้ิมพข์อ้ความในช่อง “กรณีไม่ทราบวนัท่ีแน่นอน” เช่น -/03/2010 เป็นตน้ 
 3.12.5  ขอ้มูล เวลาท่ีเกิดอาการ (กรณีทราบ) ใหบ้นัทึกขอ้มูลใหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ hh:mm 
ชัว่โมง 2 หลกั และนาที 2 หลกั คัน่ดว้ยเคร่ืองหมาย โคลลอน เช่น เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที บนัทึก 09:30 เป็นตน้ 
 3.12.6  ขอ้มูลวนัท่ีส้ินสุดเหตุการณ์   (กรณีทราบ) ใหบ้นัทึกขอ้มูล วนัท่ีส้ินสุดเหตุการณ์ อาการไม่พึง
ประสงค ์ โดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 
4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการบนัทึกรายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 
01/01/2009 เป็นตน้ 
 3.12.7  ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์หมายถึง สถานการณ์ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคแ์ลว้ไดมี้การหยุดใช้ (Dechallenge) หรือใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพทีส่งสัยต่อไป หรือทดลองใช้ผลติภณัฑ์สุขภาพที่
สงสัยซ้ํา (Rechallenge) หรือไม่มีการใช้ซ้ํา เลือก 
 1)  หยุดใช้ (dechallenge) หมายถึง หลงัจากท่ีผูป่้วยหยดุการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยั
แลว้ เหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดข้ึนของผูป่้วยเป็นอยา่งไร 

3.12.4 – 3.12.8 3.12.2 
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 - อาการดีขึน้อย่างชัดเจน (definite improvement) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ของผูป่้วยดีข้ึนโดยสามารถสงัเกตไดห้ลงัจากหยดุใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยั 
 - อาการไม่ดีขึน้ (no improvement) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงคข์องผูป่้วยไม่ดี
ข้ึนหลงัจากหยดุใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยั  
 - ไม่ทราบ (unknown) หมายถึง ไม่ทราบผลหรือไม่มีขอ้มูลของเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคห์ลงัจากหยดุใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยั 
 2)   ใช้ผลติภัณฑ์ทีส่งสัยต่อไป หมายถึง ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคไ์ม่มีการหยดุ

ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สงสยั และยงัคงใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยันั้นต่อไป โดยอาจใชต่้อในขนาดเดิมหรือลดขนาดท่ีใชล้ง  

   2.1)  เปล่ียนวิธีการบริหารยา ( เช่น กินก่อนอาหาร เป็น หลงัอาหาร ) 
   2.2) ใชผ้ลิตภณัฑต่์อในขนาดเดิม 
   2.3) ใชผ้ลิตภณัฑต่์อแต่ลดขนาดลง 
 เม่ือเลือก 2.1) – 2.3) อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้ใหเ้ลือกอาการท่ีเกิดหลงัใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สงสยั เช่น 
อาการดีข้ึนอยา่งชดัเจน อาการไม่ดีข้ึน ไม่ทราบ เป็นตน้ 
 3)   ทดลองใช้ซ้ํา (Rechallenge) หมายถึง ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคมี์การหยดุ

ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์สงสยัแลว้ผูป่้วยอาการดีข้ึนจนหายเป็นปกติต่อมาไดท้ดลองใหผ้ลิตภณัฑท่ี์สงสยัแก่ผูป่้วยอีกหรือมีการ

ใชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าวอีกคร้ัง โดยไม่ตั้งใจอีกคร้ังนั้นผูป่้วยมีอาการเป็นอยา่งไร 

 -  เกดิอาการเดิมซ้ําขึน้อกี (recurrence of symptoms) หมายถึง ผูป่้วยเกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงคเ์ดิมข้ึนอีกหลงัจากไดรั้บผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัเขา้ไปอีกคร้ัง 
 - ไม่เกดิอาการอกี (no recurrence) หมายถึงผูป่้วยไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงคเ์ดิม
ซํ้าอีก หลงัจากไดรั้บผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัเขา้ไปอีกคร้ัง 
 - ไม่ทราบ (unknown) หมายถึง ไม่ทราบผลหรือไม่มีขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หลงัจากการใหผ้ลิตภณัฑ ์ท่ีสงสยัอีกคร้ัง 
 4)   ไม่มีการใช้ซ้ํา (no rechallenge performed) หมายถึง ไม่มีการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยั

นั้นซํ้าอีกคร้ัง 

 3.12.8 ช่องการรักษาใหใ้ส่การรักษาอาการไม่พึงประสงคฯ์ (ถา้มี) 
 3.12.9 ขอ้สงัเกตของผูส่้งรายงานหากมีใหก้รอกดว้ย 
 3.12.10 สาเหตุการเกิด AE กรณีการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นคร้ังนั้น เช่ือว่าเกิดจากเหตุการณ์
ไม่พึงประสงคจ์ากยาใหเ้ลือก ADR/vaccine reaction แลว้เกิดความสัมพนัธ์ (causality assessment) กรณีสามารถระบุ
ระดบัความสัมพนัธ์ ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงคแ์ต่ละชนิด และยาท่ีสงสัยได ้ให้เลือกระดบัความสัมพนัธ์ท่ีได้
จากการประเมิน อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ certain, probable, possible unlikely, unclassified และ not related  
 3.12.11 สาเหตุการเกิด AE กรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ ADR/vaccine reaction ใหเ้ลือกปุ่ม “other problems’ 
โดยระบุสาเหตุในช่องระบุ 
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 3.12.12 เม่ือบนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พงึประสงคเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ กด “บนัทึก” เพื่อบนัทึก
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์
 3.12.13 หากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคม์ากกวา่ 1 เหตุการณ์ใหเ้ลือกเหตุการณ์ไม่พึงประสงคช์นิด
ใหม่ ตามขั้นตอนท่ีกล่าวมา  (รูป 3.26) 
 

 

รูป 3.26 แสดงผลลพัธ์จากการบนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พงึประสงคม์ากกวา่ 1 เหตุการณ์ 

3.12.14 หากตอ้งการแกไ้ขเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์กด  เพ่ือแกไ้ข (รูป 3.27) จากนั้น ทาํการ
แกไ้ขขอ้มูล แลว้กดบนัทึก 

หากตอ้งการลบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์กด  3.12.15 

 

3.12.14 3.12.15

รูป 3.27  แสดงการแกไ้ข หรือ ลบขอ้มูลเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์
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3.13   การบนัทึกขอ้มูลความผดิปกติทางหอ้งปฏิบติัการ (ค่า  lab) 
3.13.1 เลือก tab ความผดิปกติทางหอ้งปฏิบติัการ (ความผดิปกติของค่า lab) 
3.13.2 เลือก กลุ่มรายการตรวจ lab กด “ตกลง” ระบบจะมีช่องใหบ้นัทึกค่า lab ท่ีเตรียมไวใ้ห ้
3.13.3 ใส่ขอ้มูล คร้ังท่ี และวนัท่ีตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
3.13.4 ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องรายการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
3.13.5 ใส่ค่าการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
3.13.6 กด “บนัทึก” ท่ีปุ่มดา้นล่างซา้ยมือ (ใตข้อ้มูลค่า lab ทั้งหมด) 
3.13.7 กรณีมีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการมากกวา่ 1 กลุ่มรายการ หรือมีการตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการมากกวา่ 1 คร้ัง ใหก้ด  เพิ่มกลุ่มรายการตรวจ lab จากนั้นทาํตามขั้นตอน 3.13.1 – 3.13.6 
 

 

3.13.1
3.13.3  3.13.2

 

3.13.5 3.13.4 

3.13.6 

รูป 3.28  แสดงการบนัทึกขอ้มูลค่าทางหอ้งปฏิบติัการ 

 

3.13.7
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รูป 3.29 แสดงการบนัทึกขอ้มูลค่าทางหอ้งปฏิบติัการ กรณีมีการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการมากกวา่ 1 กลุ่มรายการ หรือมี
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการมากกวา่ 1 คร้ัง 

3.14 การบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
ขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีระบบบงัคบัใหก้รอก คือ ช่ือสารสาํคญั และ ชนิดผลิตภณัฑ ์วา่เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์สงสัย (S), ใช้ร่วม (O) หรือเกดิปฏิกริิยาต่อกนั (I) โดยหนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมาย * หากไม่บนัทึกขอ้มูล
ในส่วนน้ี ระบบจะไม่อนุญาตใหบ้นัทึกรายงานได ้การบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพสามารถทาํไดด้งัน้ี 

3.14.1 เลือก tab ขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (รูป 3.30) 
3.14.2 การบนัทึกขอ้มูลช่ือสารสาํคญั 

 กด  เพื่อคน้หาช่ือสารสาํคญั โดยระบบจะเปิดหนา้ต่างใหม่ใหท้าํการคน้หาช่ือ
สารสาํคญั (รูป 3.30) 

 ใส่คาํสาํคญัในการคน้หา เช่น ยา ergotamine ใส่ “gotamine” กด “คน้หา” (รูป 3.31) 
ระบบจะข้ึนสารสาํคญัท่ีตรงกบัคาํสาํคญัท่ีใชใ้นการคน้หา (รูป 3.31)  

 เลือกสารสาํคญัท่ีตอ้งการโดยการกด  หนา้ช่ือสารสาํคญั ระบบจะใส่ช่ือสารสาํคญัลง
ในหนา้บนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพโดยอตัโนมติั (รูป 3.31) 

 

 

3.14.1

รูป 3.30 แสดงหนา้จอการบนัทึกรายงานขอ้มูลผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
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รูป 3.31 แสดงหนา้จอการเรียกดูช่ือสาระสาํคญั 

 

 

รูป 3.32 แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูลช่ือสารสาํคญั 

3.14.3 ขอ้มูลช่ือการคา้ ผูผ้ลิต/นาํเขา้ ในประเทศไทย และผูจ้าํหน่าย บนัทึกขอ้มูลเช่นเดียวกบัช่ือ
สารสาํคญั(รูป 3.32) 

3.14.4 ขอ้มูลวนัท่ีผลิต วนัท่ีหมดอาย ุใหบ้นัทึกขอ้มูลเป็นวนัท่ี โดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รงตาม
รูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการบนัทึก
รายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 01/01/2009 เป็นตน้ 

3.14.5 ชนิดผลิตภณัฑ ์ระบุวา่ผลิตภณัฑน์ั้นๆ เป็น ผลติภัณฑ์ทีส่งสัย (S), ใช้ร่วม (D) หรือ

เกดิปฏิกริิยาต่อกนั (I) โดยการเลือกท่ี  กรณีระบุวา่ผลิตภณัฑน์ั้นเกิดปฏิกิริยาต่อกนั ตอ้งมีผลิตภณัฑม์ากกวา่ 1 
ชนิดท่ีระบุวา่ เกิดปฏิกิริยาต่อกนั ดงัน้ี 
   S = Suspected product หมายถึง ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัวา่ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคท่ี์พบ ในกรณีท่ีมีผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัมากกวา่ 1 ตวัใหเ้รียงลาํดบัความน่าจะเป็นจากมากไปหานอ้ย และ
ใน 1 รายงานสามารถมีผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัไดม้ากกวา่ 1 ตวั โดยเลือกผลิตภณัฑท่ี์สงสยัจากช่องชนิดผลิตภณัฑ ์
   O = Other product หมายถึง ผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืน ท่ีใชร่้วมกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีสงสยัซ่ึง
ใชร่้วมกนัภายใน 1 เดือนก่อนวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ (onset of reaction) โดยเลือกผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมจาก
ช่องชนิดผลิตภณัฑ ์
   I = product Interaction หมายถึงการเกิดปฏิกิริยาต่อกนัของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ อยา่งนอ้ยสอง
ตวัแลว้ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคข้ึ์น ใหร้ะบุผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ท่ีมีปฏิกิริยากนัโดยเลือกผลิตภณัฑท่ี์เกิดปฏิกิริยา
ต่อกนัจากช่องชนิดผลิตภณัฑใ์น 1 รายงานตอ้งมีผลิตภณัฑสุ์ขภาพ อยา่งนอ้ย 2 รายการ 

3.14.6 รูปแบบผลิตภณัฑ ์ใหเ้ลือกรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ผูป่้วยไดรั้บ เช่น capsule เป็นตน้ และระบุ
ความแรง (ถา้ทราบ) 

3.14.7 แหล่งท่ีไดรั้บผลิตภณัฑ ์ระบุขอ้มูลแหล่งท่ีไดรั้บผลิตภณัฑ ์โดยเลือกจากตวัเลือก 
3.14.8 ปริมาณ ระบุปริมาณต่อคร้ังท่ีผูป่้วยไดรั้บผลิตภณัฑ ์โดยระบุเป็นตวัเลข พร้อมทั้งระบุหน่วย

จากตวัเลือก กรณีเป็นยาผสม ใหใ้ชห้น่วยเป็น dosage form พร้อมทั้งระบุความถ่ีการใช ้เช่น co-trimoxazole 
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3.14.9 เลือกวิธีการใช ้/ บริโภค เช่น Intramuscular เป็นตน้ ส่วนช่อง “รายละเอียดวิธีการใช ้/ 
บริโภค” สามารถใส่ขอ้มูลเพิ่มเติม เก่ียวกบัการบริโภคผลิตภณัฑ ์แลว้ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นคร้ังนั้น 

โดยกด  ระบบจะเปิดหนา้ต่างใหม่ สามารถบนัทึกขอ้ความลงไป เม่ือเสร็จแลว้กด “ตกลง” เพื่อบนัทึกขอ้มูล 
 (รูป 3.33) เช่น ผูป่้วยนาํผงยา amoxicillin ใน capsule มาโรยแผล เป็นตน้ 
 

 
 

รูป 3.33 แสดงหนา้จอการบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดวิธีการใช ้/ บริโภค 
 

3.14.10 ขอ้มูลวนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีหยดุใชผ้ลิตภณัฑ ์ ประเภทวนัท่ีเร่ิมตน้/วนัท่ีหยดุใช ้โดยสามารถ
เลือกเป็น 
 - L-Term กรณีผูป่้วยใชย้านั้นมาแลว้เป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถระบุวนัท่ีได ้
 - S-Term กรณีผูป่้วยใชย้านั้นมาแลว้เป็นเวลาไม่นาน แต่ไม่สามารถระบุวนัท่ีได ้
 - Continue กรณีผูป่้วยใชย้านั้นต่อโดยไม่หยดุยา 
  - date กรณีทราบวนัท่ีเร่ิมตน้ และวนัท่ีหยดุใช ้พร้อมทั้งระบุวนัท่ี โดยบนัทึกขอ้มูลใหต้รง
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการบนัทึก
รายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 01/01/2009 เป็นตน้ กรณีวคัซีนหาก
ทราบเวลาท่ีเร่ิมใชแ้ละหยดุใชใ้หร้ะบุดว้ย เช่น 17:00 

3.14.11 ขอ้มูลโรค / สาเหตุท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์บนัทึกโรคจากการวนิิจฉยัของแพทย ์และ/หรืออาการของ
โรคหรือเหตุผลท่ีตอ้งใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีสงสยัดงักล่าว  โดยระบุ ICD10  ลงในช่อง ICD10 และ/หรือ บรรยายลงใน
ช่องวา่งท่ีเตรียมไว ้สามารถระบุ ICD 10 ไดโ้ดย  

กด  ระบบจะเปิดหนา้ต่างใหค้น้หา ICD 10   
ใส่คาํสาํคญัท่ีจะใชใ้นการคน้หา เช่น “migrain”, “ulcer” เป็นตน้   

  ระบบจะแสดง รหสั และช่ือ ICD10  

  เลือก ICD10 ท่ีตอ้งการโดย กด   
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ระบบจะใส่รหสั ICD10 ลงในหนา้บนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หอ้ตัโนมติั   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.12

รูป 3.34 แสดงการบนัทึกขอ้มูล ICD10 
 3.14.12 กดบนัทึก เพื่อบนัทึกขอ้มูลผลิตภณัฑ ์
 3.14.13 หากผูป่้วยไดรั้บผลิตภณัฑม์ากกวา่ 1 ชนิด ใหก้ด  จากนั้นทาํตามขั้นตอน 3.14.1 – 3.14.12 
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3.15 การแนบเอกสาร 
ระบบสามารถรองรับการแนบ file ต่างๆได ้เช่น file รูปลกัษณะการเกิดอาการไม่พึงประสงคข์อง

ผูป่้วย หรือ file CIOM form สามารถทาํไดโ้ดย  
 เลือก tab ขอ้มูลเอกสารแนบ 
 กดปุ่ม “เพิ่ม” และจากนั้น กด browse เพื่อคน้หา file ขอ้มูล 
 เลือก file ท่ีตอ้งการ  
 กด “บนัทึก” 
     จะปรากฏ file ท่ีถูกแนบและมีปุ่ม view เพื่อสามารถเขา้ไปดูเอกสารแต่ละฉบบั 
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รูป 3.35 แสดงการแนบ file เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา    
 

 

26



 

 

4. การแก้ไขรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพ 
เม่ือไดท้าํการบนัทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคแ์ลว้ หากตอ้งการแกไ้ขรายงาน ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 4.1 เขา้เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค”์  “บนัทึกรายงานอาการไม่พึงประสงค”์  
(รูป 4.1) 

 

4.1 

รูป 4.1 แสดงหนา้จอเขา้เมนูการแกไ้ขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

4.2 เลือก ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ของรายงานท่ีตอ้งการแกไ้ข 

 เช่น ยา “Erythropoietin alpha” เลือก ประเภทผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา/วตัถุเสพติด” (รูป 4.2)  

4.3 เลือก ชนิดผลิตภณัฑ ์เช่น ยา “Erythropoietin alpha” เลือก ชนิดผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา”  
(รูป 4.2) 

 
 

รูป 4.2 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทผลิตภณัฑ ์ของรายงานท่ีตอ้งการแกไ้ข 

4.4 เลือก ประเภทรายงาน ของรายงานท่ีตอ้งการแกไ้ข (รูป 4.3) โดยระบบการรายงานอาการไม่พึง 
ประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพสามารถเลือกได ้3 ประเภทรายงานไดแ้ก่ 

4.4.1 รายงาน Spontaneous Report System 
4.4.2 รายงาน Intensive 
4.4.3 รายงาน Clinical Trial 

4.3 

4.2 
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4.4 

4.5 

รูป 4.3 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทรายงาน  ของรายงานท่ีตอ้งการแกไ้ข 

4.5 กด “แกไ้ขรายงาน” (รูป 4.3) ระบบจะแสดง หนา้จอการกาํหนดเง่ือนไขรายงานท่ีตอ้งการเรียก
ข้ึนมาแกไ้ข โดยสามารถกาํหนดเง่ือนไข (รูป 4.4) ไดจ้าก 

4.5.1 เลขทีร่ายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ  
(HPVC No.) ทีร่ะบบออกใหจ้ากการคียข์อ้มูลท่ีไดเ้คยบนัทึกไว ้

4.5.2 วันที่รายงาน คน้หาโดยบนัทึกขอ้มูล วนัท่ี ท่ีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 
ใหต้รงตามรูปแบบท่ีกาํหนด คือ dd/mm/yyyy เป็นตวัเลข วนัท่ี 2 หลกั เดือน 2 หลกั และ ปี 4 หลกั โดยปีท่ีใชใ้นการ
คน้หารายงานจะใชเ้ป็นปีคริสตศกัราช เช่น วนัท่ีรายงาน 1 มกราคม 2553 บนัทึกเป็น 01/01/2009 เป็นตน้ 
 

 

4.5.1 

4.5.2 
 

รูป 4.4 แสดงหนา้จอการบนัทึกเง่ือนไข เพื่อดึงรายงานมาแกไ้ข 

เม่ือกาํหนดเง่ือนไขท่ีตอ้งการแลว้ กด “คน้หา” ระบบจะแสดงรายงานท่ีตรงกบัเง่ือนไข ใหค้ลิกท่ี
รายงาน (รูป 4.5) ท่ีตอ้งการ ระบบจะเขา้สู่หนา้บนัทึกรายงาน  

 
 

รูป 4.5 แสดงรายงานท่ีดึงข้ึนมาเพื่อแกไ้ข 
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5. การบันทกึรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้ผลติภัณฑ์สุขภาพ เพิม่เติม Follow Up 
หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลรายงานท่ีไดท้าํการบนัทึกไปแลว้ กรณี ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมจากการติดตามผูป่้วยท่ีเกิด

เหตุการณ์ไม่พงึประสงคใ์นคร้ังนั้นๆ หรือไดข้อ้มูลการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงคท่ี์เกิดกบัผูป่้วยเพิม่เติมจากการ
สอบสวนโรค (investigation)เขา้เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค”์  “บนัทึกรายงานอาการไม่พึงประสงค”์  
(รูป 5.1) 

 

 

รูป 5.1 แสดงหนา้จอเขา้เมนูการ follow up รายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

5.1 เลือก ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ของรายงานท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล  
follow up เช่น ยา erythropoietin alpha เลือก ประเภทผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา/วตัถุเสพติด” (รูป 5.2)  

5.2 เลือก ชนิดผลิตภณัฑ ์เช่น ยา erythropoietin alpha เลือก ชนิดผลิตภณัฑเ์ป็น “ยา” (รูป 5.2) 
5.3 เลือก ประเภทรายงาน ของรายงานท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูล follow up (รูป 5.2) โดยระบบการรายงาน

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพสามารถเลือกได ้3 ประเภทรายงานไดแ้ก่ 
5.3.1 รายงาน Spontaneous Report System 
5.3.2 รายงาน Intensive 
5.3.3 รายงาน Clinical Trial 

 

5.1 

5.2 5.4 5.3 

รูป 5.2 แสดงหนา้จอการเลือก ประเภทผลิตภณัฑ ์และประเภทของรายงานท่ีตอ้งการ follow up 
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5.4 กด “follow up” (รูป 5.2) ระบบจะแสดง หนา้จอการกาํหนดเง่ือนไขรายงานท่ีตอ้งการเรียกข้ึนมา
บนัทึกขอ้มูล follow up โดยสามารถกาํหนดเง่ือนไขไดจ้ากเลขท่ีรายงาน (HPVC No.) (รูป 5.3) จากนั้น กด “คน้หา” 
ระบบจะดึงรายงานท่ีตรงกบัเง่ือนไขใหบ้นัทึกรายงาน follow up (รูป 5.4) โดยระบบจะบอกวา่รายงานน้ีเป็นการ 
follow up คร้ังท่ีเท่าไหร่ ดาํเนินการบนัทึกขอ้มูลตามขอ้ 3.9 

 5.4 

รูป 5.3 แสดงหนา้จอการบนัทึกเลขท่ีรายงาน (HPVC No.) เพื่อเรียกรายงานข้ึนมาบนัทึกขอ้มูล follow up 

 
 
 
 
 
 

ระบบระบุวา่เป็นรายงาน follow up คร้ังท่ี 1 

 
 
 

รูป 5.4 แสดงการเรียกรายงานข้ึนมาบนัทึกขอ้มูล follow up 
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6. การดึงข้อมูลรายฉบับ (line listing) สําหรับผู้ประกอบการ 
 เขา้เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค”์ เลือก “รายละเอียดขอ้มูลแต่ละฉบบั (line listing) สาํหรับ

ผูป้ระกอบการ” 

 

รูปที ่6.1  กาํหนดเง่ือนไขสาํหรับดึงขอ้มูล line listing โดยสามารถกาํหนดไดม้ากกวา่ 1 เง่ือนไข 

 

รูปที ่6.2  แสดงหนา้จอของ (line listing) สาํหรับผูป้ระกอบการ 
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ตวัอย่างเช่น กาํหนดเงือ่นไข  

1. เลือกจาก ATC code level1 (กลุ่มยาหลกั) ท่ีตอ้งการ 

 

 2.  เลือกจาก ATC code level 2 (กลุ่มยายอ่ย) ท่ีตอ้งการ 
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 3.  เลือกจาก ช่ือสารสาํคญั ท่ีตอ้งการ 

 

 4. เลือกจาก ช่ือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ท่ีตอ้งการ 

 

 

5. จากนั้นกดปุ่ม “submit” จะข้ึนหนา้จอให ้save เป็น excel file ขอ้มูล line listing ของรายงานแต่ละฉบบั 
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7. การดึงข้อมูลแต่ละฉบับ(line listing) สําหรับยาวจัิย 

  เขา้เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค”์ เลือก “รายละเอียดขอ้มูลแต่ละฉบบั (line listing) 

สาํหรับยาวิจยั” 

 
รูปที ่7.1  กาํหนดเง่ือนไขสาํหรับดึงขอ้มูล line listing โดยสามารถกาํหนดไดม้ากกวา่ 1 เง่ือนไข 

 

รูปที ่7.2  แสดงหนา้จอของ (line listing) สาํหรับยาวจิยั 
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ตวัอย่างเช่น กาํหนดเงือ่นไข  

1. เลือกจาก ช่ือสารสาํคญั ท่ีตอ้งการ 

 

จากนั้นกดปุ่ม “submit” จะข้ึนหนา้จอให ้save เป็น excel file ขอ้มูล line listing ของรายงานแต่ละฉบบั 2.  
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8. การค้นหารายงาน ตามเงื่อนไข 
 

 

รูปที ่ 8.1 การคน้หารายงาน ตามเง่ือนไข 
 

โดยสามารถคน้หาไดจ้ากเง่ือนไข ดงัน้ี 

 1. คน้หาจาก ประเภทผลิตภณัฑ ์ช่ือสารสาํคญั และช่วงปี ท่ีตอ้งการ 
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คน้หาจาก ประเภทผลิตภณัฑ ์ช่ือการคา้ และช่วงปี ท่ีตอ้งการ 2. 

 

 

คน้หาจาก ประเภทผลิตภณัฑ ์ช่ือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์และช่วงปี ท่ีตอ้งการ 3. 
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9. การดึงแบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ (Adverse events) 

 
รูปที ่8.1  หนา้จอสาํหรับการดึงแบบสรุปรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(Adverse events) 

 

10. รายงานวคัซีน สําหรับผู้ประกอบการ 
 

 

11. แบบสรุปรายงาน Summary สําหรับผู้ประกอบการ 
 

 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา    
 

 

38


	6. การดึงข้อมูลรายฉบับ (line listing) สำหรับผู้ประกอบการ
	8. การค้นหารายงาน ตามเงื่อนไข
	รูปที่  8.1 การค้นหารายงาน ตามเงื่อนไข

