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คูมือการบันทึกรายงานเหตกุารณไมพงึประสงค สําหรับผูประกอบการ ยาวิจัย 

1. การขอใชรหัสผานเขาใชงานระบบสารสนเทศศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลติภณัฑสุขภาพ 
ผูใชงานสามารถขอใชงานระบบไดโดย ทาํหนังสือแจงความจํานงจากหนวยงาน ถึงสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา โดยระบุใหชัดเจนวาผูขอใชงานระบบเปนผูไดรับมอบหมาย จากผูประกอบการรายนั้นๆ  
แนบเอกสารดงัตอไปนี ้

(1) แบบฟอรมการขอใชระบบสารสนเทศอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ (ภาคผนวก 1) 
โดยแบบฟอรม 1 ฉบับ ตอผูใชงาน 1 ทาน ผูใชงานแตละทานควรมีบัญชีผูใชงาน และรหัสผานของตนเอง 

(2) สําเนาเอกสารแสดงตัวตน ทีม่ีหมายเลขบัตรประชาชน และรูปถาย เชน บัตรประชาชน บัตรขาราชการ 
เปนตน 

 

รูป1.1 ตัวอยางแบบฟอรมการขอ Username , Password ของระบบฐานขอมูลอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 
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2. การสรางบัญชผีูใชงาน ระบบสารสนเทศศูนยเฝาระวังความปลอดภยัดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะทําการสง Activation code ไปยังผูขอรหัส ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) (รูป 2.1) ผูใชงานสามารถตั้งบัญชีผูใชงานจาก Activation code ไดดังนี ้

2.1 เขาเว็บไซตตามที่ไดรับแจงใน e-mail  
 

 
รูป 2.1  แสดงจดหมายอิเล็กทรอนิกส แจง Activation code 

 

2.2 บันทึกหมายเลขบัตรประชาชนตามที่ไดแจงมาในแบบฟอรม ตามขอ (1) 
2.3 บันทึก Activation code ตามที่ไดรับแจงในจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2.4 กด  

2.5 หากหมายเลขบัตรประชาชน และ Activation code ถูกตอง ระบบจะใหสรางบัญชีผูใชงาน รูป 2.3 

 

รูป 2.2 แสดงหนาจอการบันทึก Activation code และหมายเลขบัตรประชาชน 
 
 
 
 
 
 

2.1 

2.2 

2.3 2.4 



ศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
 

 

3

2.6 สรางบัญชีผูใชงานโดย บันทึก UserId และ password รูป 2.3 

 

รูป 2.3 แสดงหนาจอการสราง บัญชีผูใชงาน และรหัสผาน 
 
หมายเหตุ 

- กรณีหนวยงานเปลี่ยนผูรับผิดชอบ หรือผูใชงานมีการโยกยายหนวยงานที่สังกัด ใหหนวยงานแจงการ
เปลี่ยนแปลง มายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อดําเนินการสรางบัญชีผูใชงานสําหรับผูรับผิดชอบของ
หนวยงานตอไปและจะทําการยกเลิกผูรับผิดชอบเดิม 

- หากผูใชงานมกีารโยกยายสังกัด แตใชรหัสผานเดิมในการเขาใชระบบ  
     “ รายงานจะถูกนับจํานวนเปนรายงานของหนวยงานตนสังกัดเดิม ”  
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3. การบันทึกรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
 3.1 เขาเว็บไซตศูนยเฝาระวังความปลอดภยัดานผลิตภณัฑสุขภาพ ที ่http://www.fda.moph.go.th/vigilance  
หรือ http://thaihpvc.fda.moph.go.th  รูป 3.1 
 3.2 เลือก “AE Online Reporting” ตามรปู 3.1 เพื่อเขาสูหนาจอการบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงค
จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ พิมพ Username และ Password ตามรูป 3.2  
 

 

รูป 3.1 แสดงหนาแรกเว็บไซตศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภณัฑสุขภาพ 
 

 
รูป 3.2 แสดงหนาเขาสูระบบเว็บไซตศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

 

3.2
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3.3 ระบบจะแสดงขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูใชงานตางๆ (รูป 3. 3) ดังนี ้
3.3.1 ขอมูลผูใชงานระบบ กลุมผูใชงาน และหนวยงาน แสดงในแถบสีเหลือง  
3.3.2 เมนู “สารสนเทศอาการไมพงึประสงค” แสดงในแถบสีเทา 

 
 

รูป 3.3 แสดงหนาจอเมนูผูใชงานระบบ 

3.4 เร่ิมบันทึกรายงานโดยเขาเมนู “ สารสนเทศอาการไมพึงประสงค ”  “ บันทึกรายงานอาการไมพึง 
ประสงค ” (รูป 3. 4) 

 
รูป 3.4 แสดงหนาจอเขาเมนูการบันทึกรายงาน 

3.5 เลือก ประเภทผลิตภณัฑท่ีทําใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค เชน ยา erythropoietin alpha เลือก 
ประเภทผลิตภณัฑเปน “ยา/วตัถุเสพติด” (รูป 3.5) 

3.6 เลือก ชนิดผลิตภัณฑ เชน ยา  erythropoietin alpha เลือก ชนิดผลิตภัณฑเปน “ยาวิจยั/ชีววัตถุวิจยั”  (รูป 
3.6) 

 

รูป 3.5 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทผลิตภัณฑ และชนิดผลิตภัณฑ 

 

3.3.1 

3.3.2

3.5 
3.6
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3.7 ประเภทรายงาน (รูป 3.7) โดยระบบการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
จะบังคับเลือกประเภทรายงานเปน Clinical Trial  
 

 

รูป 3.7 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทรายงาน 
*** ขอสังเกต 
 - กรณีรายงานเปนยาวิจัยที่ไดรับอนุญาตใหนําเขาตามแบบ นยม.1 หรือผลิตเพื่อการวิจัยกับ อย.  
ใหเลือกชนิดผลิตภัณฑเปน “ยาวิจัย/ชีววัตถุวิจัย” สวนประเภทรายงานจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเปน “Clinical 
trial”  
 - กรณีรายงานที่เปนยาวิจัยที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยแลว และไมไดนําเขาตามแบบ นยม.1 ให
เลือกชนิดผลิตภัณฑเปน “ยา” สวนประเภทรายงานจะใหเลือกเปน “Clinical trial” 
 

3.8 กด “เพิ่มรายงาน” เพื่อบันทึกขอมูลรายงานเหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น คร้ังใหม โดย
สามารถเลือกบันทึกรายงานไดดังนี ้

3.8.1 “เพิ่มรายงาน” หากตองการเพิ่มรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ  
รายงานใหม 

3.8.2 “แกไขรายงาน” หากตองการแกไขรายงานฉบับเดิมที่ไดบันทึกไปแลว  ซ่ึงจะกลาวในขอ 4 
ของคูมือนี้ตอไป 

3.8.3 “Follow Up” หากตองการเพิ่มขอมูลรายงานที่ไดทําการบันทึกไปแลว กรณี ไดขอมลูเพิ่มเติม 
จากการติดตามผูปวยที่เกิดเหตุการณไมพงึประสงคในครั้งนั้นๆ หรือไดขอมูลการเกดิเหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดกับ

ผูปวยเพิ่มเติมจากการสอบสวนโรค (investigation) ซ่ึงจะกลาวใน ขอ 5 ของคูมือนี้ตอไป 

 
 

รูป 3.8 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทรายงาน เพื่อบันทึกขอมูลรายงานเหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น 

3.7

3.8.1 3.8.3 

3.8.2 
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3.9 เมื่อเลือก “เพิม่รายงาน” แลวจะเขาหนาแรกของการบันทึกขอมูลรายงานเหตกุารณไมพึงประสงค  

(รูป 3. 9) ซ่ึงจะเปนหนาจอการบันทึกขอมูลแหลงที่รายงาน และขอมูลผูปวย 

 

รูป 3.9 แสดงหนาจอการบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงคสวนขอมูล แหลงที่รายงาน 

3.10 การบันทึกขอมูลแหลงท่ีรายงาน  
ขอมูลที่บังคับใหบันทกึในสวนนี้ คือ ขอมูล แหลงรายงาน(แหลงท่ีเกิดเหตุการณ) เลขท่ีอางอิงของ

แหลงรายงาน(แหลงท่ีเกิดเหตุการณ) วันท่ีรายงาน/วันท่ีไดรับขอมูล  โดยหนาจอจะแสดงเครื่องหมาย * หากไมบนัทึก
ขอมูลในสวนนี้ ระบบจะไมอนุญาตใหบันทึกรายงานได 

3.10.1 แหลงรายงาน(แหลงที่เกดิเหตกุารณ) ให กด  เพื่อพิมพคนหาชื่อแหลงที่เกิดเหตุการณ 
เชนโรงพยาบาลพระรามเกา เปนตน หากไมทราบ ใหพิมพ “ไมระบุหนวยงาน” 

3.10.2 เลขที่อางอิงของแหลงรายงาน(แหลงที่เกิดเหตุการณ) โดยปกติ ระบบฯ จะสรางเลขที่อางอิง
ขึ้นอัตโนมัติใหเปนลําดับคือ รหัสสถานพยาบาล 5 ตําแหนง ตามดวย เลขปไทย 2 ตําแหนง และสุดทายตามดวยเลขที่
ฉบับของรายงาน 3 ตําแหนง เชน รพ.พระรามเกา มีเลขที่อางอิงของแหลงที่รายงานในรายงานฉบับใหมนี้ คือ 
1168256009 เปนตน อยางไรก็ตาม ผูรายงานสามารถเปลี่ยนแปลงเลขที่อางอิงนี้ไดตามสะดวก  

3.10.3 ชองวันที่รายงาน/วันทีไ่ดรับขอมูล หมายถึง วันที่รายงานหรือวันที่ไดรับขอมูลของแหลงที่

เกิดเหตุการณ/แหลงที่รายงาน 
3.10.4 เวลาที่รายงาน ใหบันทกึบันทึกขอมูลใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด คือ hh:mm ช่ัวโมง 2 

หลัก และนาท ี2 หลัก คั่นดวยเครื่องหมาย โคลลอน เชน เวลา 9 นาฬกิา 30 นาที บันทกึ 09:30 เปนตน 
3.10.5 ช่ือผูวินิจฉัย ใหบันทึกขอมูล ช่ือของผูวินิจฉัยรายงาน พรอมระบุ ในชองตัวเลือก ประเภทผู

วินิจฉยั เชน แพทย, พยาบาล หรือ เภสัชกร เปนตน กรณไีมมีตัวเลือก ใหเลือกอื่นๆ แลวพิมพขอมูลระบุ กรณีไมทราบ
ผูวินิจฉัยใหเลือกตัวเลือก “ไมทราบ” 

3.10.6 ช่ือผูบันทึก หรือผูประเมิน ใหระบุช่ือผูบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงคจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ หรือผูประเมินรายงานเหตุการณไมพงึประสงค พรอมระบุ ในชองตัวเลือก ประเภทผูวินจิฉัย เชน 
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แพทย, พยาบาล หรือ เภสัชกร เปนตน กรณีไมมีตวัเลือก ใหเลือกอื่นๆ แลวพิมพขอมลูระบุ กรณีไมทราบผูวินิจฉยัให
เลือกตัวเลือก “ไมทราบ” 

3.10.7 กรณีผูประเมนิมีขอสังเกตอืน่ๆ เกี่ยวกับผูปวยสามารถบันทึกขอสังเกตเหลานั้นได โดย กด 
 (รูป 3.10) ระบบจะเปดหนาตางใหบันทกึขอสังเกตตางๆ ไดเมื่อบันทกึขอมูลเสร็จแลว กด “ตกลง” (รูป 3.11) 

 
 

รูป 3.10 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูล ผูบันทึก / ผูประเมิน ผูรายงาน ผูสงรายงาน และความสัมพนัธ 

 
รูป 3.11 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลขอสังเกตของผูประเมิน 

3.10.8 ผูรายงาน คือ ผูที่แจงรายงานเหตุการณไมพึงประสงค เชน พยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่อยูบนหอ 
ผูปวย เปนผูพบเหตุการณ และรายงานมายังเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในการรายงานเหตุการณไมพึงประสงคฯ ใหมาชวย
ประเมินผูปวยเฉพาะราย ดังนี้ พยาบาลผูพบเหตุการณ จะเปนผูรายงาน เภสัชกร เปนผูบันทึก/ผูประเมิน 
 3.10.9 แหลงที่สงรายงาน/ขอมูล (source of reporter) กรณีเปนผูประกอบการ/ยาวิจัย ระบบจะขึ้นคา
มาตรฐาน (default) เปนหนวยงานตนสังกัดที่ผูใชงานระบบฯ ไดแจงไว 
 3.10.10 เลขที่อางอิงผูประกอบการ ใหบริษัทหรือผูประกอบการใสเลขที่อางอิงของผูประกอบการ
ของรายงานฉบับนั้นๆ 
 3.10.11 สาเหตุการเกิดอาการ AE  
 (1) หากเปน ADR หรือ vaccine reaction ใหเลือกปุม ADR/vaccine reaction 

3.10.7
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 (2) หากไมใช ADR (ประเมินความสัมพันธได “not related”พบวาเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ) ใหเลือก
ปุม Other problems จากนั้น เลือกประเภท AE เชน Medication/Programmatic error, product defect เปนตน 
 
 3.11 การบันทึกขอมูลผูปวย (รูป 3.12) 

 
รูป 3.12 แสดงหนาจอการบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงค สวนขอมูลผูปวย 

3.11.1 เลขท่ีผูปวย กรณีผูปวยนอกบนัทึกเลขที่ทั่วไปของผูปวย (hospital number : HN) ที่ระบุบน 
บัตรตรวจโรคภายนอก (OPD card) บันทึกเฉพาะขอมูลท่ีเปนตัวเลขเทานั้น เชน  HN 25637-42 บันทึกขอมูลเปน 
“2563742”  เปนตน สวนกรณีผูปวยในบนัทึก HN   และเลขที่ผูปวยใน  (admission number : AN.) คร้ังที่เกิดเหตุการณ
ไมพึงประสงค เชน HN 25637-42  AN 9549-42 บันทึกขอมูล HN คือ 2563742 AN คือ 954942 เปนตน 
 3.11.2  เลขบัตรประจําตัวประชาชน หากทราบใหบันทกึเลข 13 หลัก 

3.11.3  บันทึกชื่อและนามสกุลผูปวยท่ีระบุบน OPD card (เวนแตผูปวยไมยนิยอม) เชน นางสมมุติ  
พัฒนาไกล หรือบันทึกดวยช่ือยอ หรือกรณีการศึกษาวจิยัทางคลินิกบนัทึกเปน รหัสผูปวย 
 3.11.4  ท่ีอยูขณะเริ่มปวย บันทึกขอมูลโดย (เวนแตไมม)ี 

 บันทึกขอมูลช่ือสถานที่ หรือเลขที่บาน ลงในชอง “ที่อยูขณะเริ่มปวย”  

 บันทึกขอมูล ตําบล อําเภอ จังหวดัโดย กด   (รูป 3.13) 
 

 
 

รูป 3.13  แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลที่อยูขณะเริ่มปวย 

3.11.5  พิมพคาํสําคัญท่ีจะใชในการคนหา เชน ช่ือจังหวัด ช่ืออําเภอ หรือช่ือตําบล  
กด “คนหา”  (รูป 3.14 ) 
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รูป 3.14 แสดงหนาจอการคนหา จังหวดั อําเภอ ตําบล ของขอมูลที่อยูขณะเริ่มปวย 

3.11.6 ระบบจะแสดง ช่ือ อําเภอ จงัหวัด ทีต่รงกบัคําที่ใชในการคนหา (รูป 3.15) เลือก โดยการกด  

 หนาชื่อที่ตรงกับเงื่อนไข ระบบจะใส ช่ือ ตําบล อําเภอ จังหวดั ลงในหนาบันทกึรายงานใหโดยอัตโนมัติ (รูป 3.16) 

 

รูป 3.15 ระบบแสดงชื่อ ตําบล อําเภอ จังหวัดทีต่รงกับคําที่ใชในการคนหา 

 

รูป 3.16 แสดง ช่ือ ตําบล อําเภอ จังหวัด ตามที่เลือก 

3.11.7   เลือก เชื้อชาติ อาชีพ เพศ ประเภทผูปวย วันเกิด เวลาเกิด (หากทราบ) และ โดยเพศ ตอง
บังคับเลือก มิฉะนั้นจะกดบนัทึกไมได หากไมทราบใหเลือก “ไมทราบ” 

3.11.8   อายุผูปวย 
 ถาผูปวยอายุนอยกวา 1 เดือน รายงานหนวยเปนวนั พรอมระบุน้ําหนกั  

 เชน 5 วันน้ําหนัก 3 กิโลกรัม 
 ถาผูปวยอายุนอยกวา 3 ป รายงานหนวยเปนเดือน พรอมระบุน้ําหนัก 

 เชน 24 เดือน น้ําหนกั 12 กิโลกรัม 
 ถาผูปวยอายุ 3 ปหรือมากกวา รายงานหนวยเปนป  
 ในกรณีที่ไมทราบอายุที่แนนอนโปรดใชการคาดคะเนที่ใกลเคียงที่สุด 
 สําหรับมารดาที่ใหกําเนดิทารกพกิาร (เนื่องจากการใชยาของมารดา)  

 กรุณาระบุ อาย ุเพศ น้าํหนักของทารก รวมดวย 

  ทั้งนี้การบันทกึขอมูล อายุ สามารถเลือกบันทึกวนัเกดิของผูปวยได กรณีทราบ โดยบันทึกใหตรง
ตามรูปแบบทีก่ําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วนัที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 หลัก 

3.11.9 วันท่ีเขารับการรักษา ระบุวันที่ผูปวยเขารับการรักษา กรณีผูปวยใน บันทกึวนัที่รับผูปวยเขา 
เปนผูปวยใน โดยบันทึกใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 
หลัก 
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3.11.10 คา vital sign บันทึกคาความดันโลหิต systolic, diastolic คาอัตราการเตนของหัวใจ และ  
คาอัตราการหายใจ เปนตวัเลข 

3.11.11 ภาวะหรือโรคอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ บันทึกภาวะทางสุขภาพของผูปวยที่เปนอยูขณะที่ไดรับ 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยทีอ่าจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณไมพึงประสงค ไดแก 

 ภาวะความเจ็บปวยหรือโรคประจาํตวั เชน ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน การทาํงานของตับ/
ไตบกพรอง  

 ภาวะตัง้ครรภ 
 พฤติกรรมทางสังคม  เชน ดืม่เครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล สูบบุหร่ี  การใชผลิตภณัฑสุขภาพ 

 ในทางที่ผิด 
 

 กรณีผูปวยไมทราบภาวะอืน่  ๆ เลือก ไมทราบ โดยเลือกที่    ไมทราบ  

 กรณีผูปวยไมมีภาวะอื่น  ๆ เลือก ไมมี โดยเลือกที่     ไมมี   

 กรณีผูปวยมีภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เลือก    มี พรอมระบุภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังกลาวโดย 

กด   และระบลุงในหนาตางที่ระบบเปดขึน้ใหม กดตกลง เพื่อ บันทึกขอมูล (รูป 3.17) 
 

 
รูป 3.17  แสดงการบันทึกขอมูลภาวะอืน่ๆที่เกี่ยวของ 

3.11.12 ประวัติแพยา (รูป 3.18)  เลือก 
 ไมมี หมายถึง ผูปวยไมเคยมปีระวัตแิพหรือไมทราบเกิดเหตุการณไมพงึประสงค 

 จากการใชผลิตภัณฑ 

 มี ระบุการแพผลิตภัณฑ กด  ระบบจะเปดหนาตางใหมขึ้นมาเพื่อใหบันทึก 
ขอมูลการแพผลิตภัณฑ สามารถบรรยายประวัติการแพผลิตภัณฑของผูปวย เชน ยา Co-trimoxazole 

                        เกิด ผ่ืนชนดิ fixed-drug eruption เมื่อบันทึกขอมูลเสร็จ กด ตกลง  

3.11.11 
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รูป 3.18  แสดงการบันทึกขอมูลประวัติการแพผลิตภัณฑสุขภาพ 

3.11.13 สาเหตุที่มารักษา ระบุ สาเหตุที่ผูปวยเขารับการรักษาพยาบาลในครั้งนัน้ๆ และไดรับ

ผลิตภัณฑ ที่ทาํใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค โดยระบุ ICD 10 (กรณทีราบ) โดย กด  เพื่อระบุสาเหตุที่เขารับ
การรักษา (บรรยาย) เลือก รหัส ICD10 เพื่อระบุสาเหตุทีเ่ขารับการรักษา (รูป 3.19)  โดย 

   กด  ระบบจะปรากฏหนาตางใหทําการคนหา จากรหัส  
หรือช่ือ ICD10  

   ใสคําสําคัญ หรือรหัส ICD 10 ที่ใชในการคนหา กด “คนหา”  

  ระบบจะคนหารหัส และชื่ออาการ ทีต่รงกับคําสําคัญ คลิก  เลือก ICD10 ที่     

 ตองการ รหัส ICD10 ดังกลาวจะบันทึกลงใน  โดยอัตโนมัติ 
 

 
 

 
รูป 3.19 แสดงการบันทึกขอมูล ICD 10 

3.11.14 เลือกประเทศที่พบผูปวยโดยกด  และคนหาชื่อประเทศ โดยระบบจะกําหนดคา
มาตรฐานเปน Thailand  

3.11.15 ระบุระยะเวลาที่อาการปรากฏหลังการบริโภค โดยระบุชวงเวลาเปน วนั ช่ัวโมง นาท ี
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3.11.16 เคยบริโภคสิ่งที่สงสัยหรือไม หมายถึง เคยบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยกอนหนานี้
หรือไม ใหกด “เคย” หรือ “ไมเคย” กรณีไมทราบ ใหกด “ไมทราบ” 

3.11.17 การบริโภคครั้งกอนกอใหเกดิอาการเหมือนหรือคลายกบัอาการนี้หรือไม ใหเลือกวา “ไมใช”
หรือ “ใช” หรือ “ไมทราบ” 

3.11.18 กด “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึกขอมูล สวน ขอมูลแหลงรายงาน  และขอมูลผูปวย โดยระบบ
จะออกเลขที่รายงานศูนย HPVC (รูป 3.20) และแจงคุณภาพรายงานตามเกณฑในการบันทึก
ขอมูลแตละหนา 

 

 
 

รูป 3.20  แสดงเลขที่รายงาน HPVC No.ที่ระบบออกให หลังจากการกดบันทึกขอมูล 

3.12 การบันทึกขอมูลอาการไมพงึประสงคจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ  
ขอมูลที่บังคับใหบันทกึในสวนนี้ คือ ขอมูล เหตุการณไมพึงประสงค (ADR) expected/non-

expected AE ระดับความรายแรง ผลลัพธ และระดับความสัมพันธ โดยหนาจอจะแสดงเครื่องหมาย * หากไมบันทึก
ขอมูลในสวนนี้ ระบบจะไมอนุญาตใหบันทึกรายงานได บันทึกขอมูลโดยการเลือก tab ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงค 
ซ่ึงในรายงานเหตกุารณไมพงึประสงค 1 ฉบับ สามารถระบุเหตกุารณไมพึงประสงค ตาม WHO Adverse Reaction 
Terminology (รูป 3.21 – 3.22) ไดหลายรายการ 

3.12.1 ระบุเหตุการณไมพึงประสงค ตาม WHO Adverse Reaction Terminology (รูป 3.21 – 
3.22) โดย เลือกจากคํา  

  กด  เพื่อคนหาเหตุการณไมพึงประสงค โดยสามารถคนหาไดทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ  

  พิมพคําสําคัญที่ใชในการคนหา เชน ผ่ืน ตับ enzyme เปนตน กด “คนหา” 
 ระบบจะแสดงชื่อเหตุการณไมพึงประสงคที่ตรงกับคําที่คนหา 

  เลือกเหตกุารณไมพึงประสงค คลิกที่  หนาเหตุการณไมพึงประสงคที่ตรงตามที่ 
ตองการ 

 

เลขท่ีรายงานที่ระบบออกให
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รูป 3.21  แสดงหนาจอการบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงคจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ 

 

รูป 3.22  แสดงหนาจอการคนหา และเลือกเหตกุารณไมพึงประสงค 

3.12.2 หากไมพบขอความท่ีระบบจัดเตรียมไวให ใหระบุขอความที่กวางกวา และครอบคลุมคําที่ 
ตองการ โดยสามารถบรรยาย โดยกด  ระบบจะเปดหนาตางใหบรรยายอาการไมพึงประสงคที่พบ (รูป 3.23) เมื่อ
พิมพบรรยายอาการไมพึงประสงคไดแลว กด “ตกลง” เพื่อปดหนาตางบรรยายอาการไมพึงประสงค 
 3.12.3 เลือกขอมูล Expected/Unexpected กรณีเปน ADR ที่คาดคิดหรือไมคาดคดิวาจะเกิด 
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รูป 3.23 แสดง หนาจอการบรรยายเหตกุารณไมพึงประสงค 
 

3.12.4  ระบุระดับความรายแรงของอาการ (seriousness) (รูป 3.24) โดยเลือก 
   ไมรายแรง (non–serious) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากหวัขอที่ 
อยูใน รายแรง 
   รายแรง (serious) หมายถึง เหตุการณไมพงึประสงคที่เกดิขึ้นโดยมีผลทําใหเกิดกรณ ี
ดังตอไปนี ้

1) เสียชีวิต (Results in death) หมายถึง การเสยีชีวติที่สงสัยเปนผลมาจากเหตกุารณไมพึง
ประสงคที่เกดิขึ้นจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ ที่สงสยัและระบวุันที ่เดอืน ปที่ผูปวยเสียชีวติ (ถาทราบ) แตไมรวมถึงกรณี 
ผูปวยเสียชีวติในระหวางการใชผลิตภณัฑสุขภาพโดยไมมขีอสงสัยวา การเสียชีวิตนั้นมคีวามสัมพนัธกบัการใชผลิตภณัฑ
สุขภาพที่สงสยัและการเสยีชีวิตของทารกขณะตั้งครรภ(การแทงบุตร)อันเนื่องมาจากความผิดปกตมิาแตกาํเนิด (congenital 
anomaly) หรือภาวะตัง้ครรภลมเหลว (miscarried) 

2)  อันตรายถงึชีวิต  (Life threatening)  หมายถึงผูปวยมีความเสี่ยงสูงตอการเสียชีวิตในขณะที่
เกดิเหตกุารณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ หรือถาใชผลิตภณัฑสุขภาพ อยางตอเนื่องอาจมผีลทําใหผูปวย
เสียชีวิตได เชน การเกดิ anaphylactic shock 

3)  ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 

(Caused/prolonged hospitalization) หมายถึง เหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนั้นเปนเหตุใหผูปวยตองเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลหรือใชเวลาในการรักษายาวนานขึ้น(กรณีที่ผูปวยตองสังเกตการณที่หองฉุกเฉินโดยไมจําเปนตอง

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล สามารถระบุดวยตวัเลือกอื่น เชน life-threatening เปนตน 

4)   พิการ (Disabling / Incapacitating) หมายถึง เหตุการณไมพงึประสงคที่เกดิขึ้นนั้นเปนผลให
บุคคลดังกลาวไมสามารถดาํรงชีวติไดตามปกต ิเนือ่งจากเหตุการณไมพงึประสงคนั้นมีผลกอใหเกดิการเปลีย่นแปลงแบบ

3.12.2 

3.12.6 – 3.12.10 

3.12.3- 3.12.5  
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ช่ัวคราวหรือถาวร หรือทําใหเกดิความเสยีหายหรือทําลายโครงสรางหนาที่ของรางกายผูปวย หรือความสามารถ หรือ
คุณภาพชีวติของผูปวย เชน ตาบอด ไตวาย เปนตน 

5)  เปนเหตุใหเกิดความผิดปกติแตกําเนิด (Congenital anomaly/birth defect) หมายถึง ผูปวย
ไดรับผลิตภัณฑสุขภาพ กอนการตั้งครรภ หรือในระหวางตั้งครรภ แลวสงผลใหเกิดความผิดปกติแตกาํเนดิของทารก
ซ่ึงเปนผลของเหตุการณไมพงึประสงคจากการใชผลิตภณัฑสุขภาพ  

6)  ภาวะอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญทางการแพทย (Other medically important condition) หมายถึง สภาวะ
ที่มิไดสงผลทําใหผูปวย เสียชีวิต อันตรายถึงชีวิต หรือตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล แตภาวะดังกลาวอาจมีความ
เสี่ยงตอผูปวย หมายถึง สภาวะที่แมจะไมสงผลใหผูปวยเสียชีวิต อันตรายตอชีวิต อาจทําใหผูปวยตองเขารับรักษาตัวใน
โรงพยาบาล แตผูปวยอาจมีความจําเปนตองไดรับการรักษาเพื่อปองกันผลลัพธที่อาจนําไปสูภาวะที่เขาไดกับเกณฑขอใดขอ
หนึ่งของคําจํากัดวารายแรง ตัวอยางเชน การเกิด allergic bronchospasm ที่จําเปนตองไดรับการรักษา ณ หองฉุกเฉินหรือบาน
ผูปวย หรือกรณีเกิด blood dyscrasias or convulsions หรือเหตุการณพัฒนานําไปสูการติดยาหรือใชยาในทางที่ผิด เปนตน  แต
ภาวะอาจมีความเสี่ยงผูปวย  หรือผูปวยมีความจําเปนตองไดรับการปองกันเพื่อมิใหเกิดผลลัพธทําใหเกิด 

 

 
รูป 3.24 แสดง ประเภทความรายแรงของเหตุการณไมพงึประสงค 

 
3.12.5 ผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณไมพงึประสงค (รูป 3.25-3.27) เลือก 

 1) หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม หมายถึง ภายหลังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคผูปวยหาย
เปนปกติ โดยที่ไมมีอาการหรือรองรอยเดิมที่เปนผลจากเหตุการณไมพงึประสงคเหลืออยู 
 2) หายโดยมีรองรอยเดมิ หมายถึง ภายหลังการเกดิเหตกุารณไมพงึประสงคผูปวยสามารถหายเปน
ปกต ิ แตยงัคงมีอาการหรือรองรอยเดิมทีเ่ปนผลจากการเกดิเหตกุารณไมพึงประสงคนั้นเหลืออยู  เชน ตาบอด หรือ
กรณีอ่ืน ๆ ใหระบุรองรอยดงักลาว 
 3)อาการดีขึน้แตยงัไมหาย หมายถึง เหตกุารณไมพึงประสงคที่เกดิขึ้นแลวทุเลาลง แตยังไมหายขาด 
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 4) ยังมีอาการอยู หมายถึง ภายหลังการเกดิเหตกุารณไมพึงประสงคยงัคงมีเหตกุารณไมพึงประสงค
นั้นอยู ในวนัทีร่ายงาน  เชน ผูปวยที่เปน tardive dyskinesia จากการใชยาในกลุม antipsychotics ที่ถึงแมจะหยุดยาหรือ
เปลี่ยนไปใชตวัยาอืน่แลว ผูปวยกย็ังคงมีอาการดังกลาว  
 5)เสียชีวิต หมายถึง ภายหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ผูปวยเสียชีวิตใหระบุสาเหตุ โดยเลือก 
 5.1)  เนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงค หมายถึง ผูปวยเสียชีวิตจากเหตุการณไมพึงประสงค
นั้น โดยใหระบุวันเดือนปที่ผูปวยเสียชีวิต รวมถึงกรณีที่ผูปวยเกิดเหตุการณไมพึงประสงคแลวตอมาเสียชีวิตจากภาวะ
ที่เกิดตอเนื่อง ซ่ึงภาวะดังกลาวมีสาเหตุจากเหตุการณไมพึงประสงคนั้น ๆ เชน ผูปวยรับประทานยา Co-trimoxazole 
แลวเกิดอาการ Steven Johnsons syndrome แลวตอมาผูปวยเสียชีวิตจากภาวะ sepsis ในกรณีนี้ถือวาเปนการเสียชีวิต
จากเหตุการณไมพึงประสงค เนื่องจากภาวะดังกลาวที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตนี้เปนภาวะที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาจากอาการ 
Steven Johnsons syndrome ที่ทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิตในที่สุด 
  5.2) เนื่องจากอาจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผูปวยเสียชีวิตจากปจจัยหลายอยาง
การเกิดเหตุการณไมพึงประสงคเปนหนึ่งในปจจัยดังกลาว การที่ผูปวยเสียชีวิตอันอาจเนื่องมาจากผลรวมกันของ 
underlying disease ของผูปวยเองและการไดรับยา เชน ผูปวยมีโรคประจําตัวเปน ventricular arrhythmia แลวไดรับยา 
cisapride หลังจากนั้นผูปวยเสียชีวิตดวยอาการ ventricular arrhythmia กรณีนี้จะมี 2 ปจจัยที่มีผลลัพธใหผูปวยเสียชีวิต 
คือ โรคประจําตัวของผูปวยเอง และการไดรับยา cisapride 
  5.3) เนื่องจากสาเหตุอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับผลิตภณัฑสุขภาพ (ระบุสาเหตุ) หมายถงึ ผูปวย
เสียชีวิตจากสาเหตุอ่ืนๆ ไมเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑสุขภาพเลย เชน ผูปวยเปน brain abscess แลวไดรับยา 
cloxacillin ชนิดฉีด หลังจากไดรับยา ผูปวยเกิดอาการแพยา เกิดผ่ืนคัน (pruritus) และในระหวางที่รับการรักษา
อาการแพยาอยูนั้น ผูปวยเสยีชีวิตเนื่องจาก brain abscess 
  6) ไมสามารถติดตามผลได หมายถึง ไมสามารถทราบผลลัพธภายหลังการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค 

 

รูป 3.25 แสดง ผลลัพธของเหตุการณไมพงึประสงค 
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รูป 3.26 แสดง ความรายแรงเปนเสียชีวิต และผลลัพธเสียชีวิตเนื่องจากอาการหรือผลิตภัณฑ 

 

 

รูป 3.27 แสดง ความรายแรงเปนอันตรายถึงเสียชีวิต และผลลัพธเปนเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆที่ไมเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ 

 3.12.6  ขอมูลวันท่ีเกิดอาการ ใหบันทกึขอมูล วันที่เกดิอาการไมพึงประสงค  โดยบันทึกขอมูลใหตรง
ตามรูปแบบทีก่ําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วนัที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 หลัก โดยปที่ใชในการบันทึก
รายงานจะใชเปนปคริสตศักราช เชน วันทีร่ายงาน 1 มกราคม 2553 บันทึกเปน 29/09/2013 เปนตน กรณีไมทราบวันที่
เกิดอาการแนนอนใหพิมพขอความในชอง “กรณีไมทราบวันที่แนนอน” เชน -/09/2013 เปนตน 
 3.12.7  ขอมูล เวลาที่เกิดอาการ (กรณีทราบ) ใหบนัทึกขอมูลใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด คือ hh:mm 
ช่ัวโมง 2 หลัก และนาที 2 หลัก คั่นดวยเครือ่งหมาย โคลลอน เชน เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที บันทึก 09:30 เปนตน 
 3.12.8  ขอมูลวันท่ีสิ้นสุดเหตุการณ   (กรณีทราบ) ใหบนัทึกขอมูล วนัที่ส้ินสุดเหตกุารณ อาการไมพึง
ประสงค  โดยบันทึกขอมูลใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 
4 หลัก โดยปที่ใชในการบันทึกรายงานจะใชเปนปคริสตศักราช เชน วันที่รายงาน 1 มกราคม 2553 บันทึกเปน 
01/01/2009 เปนตน 
 3.12.9  ภายหลังเกิดเหตุการณไมพงึประสงค หมายถึง สถานการณภายหลังเกิดเหตุการณไมพึง
ประสงคแลวไดมีการหยุดใช (Dechallenge) หรือใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยตอไป หรือทดลองใชผลิตภณัฑสุขภาพที่
สงสัยซํ้า (Rechallenge) หรือไมมีการใชซํ้า เลือก 
 1)  หยุดใช (dechallenge) หมายถึง หลังจากที่ผูปวยหยุดการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัย
แลว เหตุการณไมพึงประสงคที่เกดิขึ้นของผูปวยเปนอยางไร (รูป 3.28) 
 - อาการดีขึ้นอยางชดัเจน (definite improvement) หมายถงึ เหตุการณไมพึงประสงค
ของผูปวยดีขึน้โดยสามารถสังเกตไดหลังจากหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัย 
 - อาการไมดีขึน้ (no improvement) หมายถึง เหตุการณไมพึงประสงคของผูปวยไมดี
ขึ้นหลังจากหยุดใชผลิตภณัฑสุขภาพ ที่สงสัย  
 - ไมทราบ (unknown) หมายถึง ไมทราบผลหรือไมมีขอมูลของเหตุการณไมพึง
ประสงคหลังจากหยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สงสัย 
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 2)   ใชผลิตภัณฑท่ีสงสัยตอไป หมายถึง ภายหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงคไมมีการหยดุ

ใชผลิตภัณฑทีส่งสัย และยังคงใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยนั้นตอไป โดยอาจใชตอในขนาดเดิมหรือลดขนาดที่ใชลง 

(รูป 3.29) 

   2.1)  เปลี่ยนวิธีการบริหารยา ( เชน กินกอนอาหาร เปน หลังอาหาร ) 
   2.2) ใชผลิตภัณฑตอในขนาดเดิม 
   2.3) ใชผลิตภัณฑตอแตลดขนาดลง 
 เมื่อเลือก 2.1) – 2.3) อยางใดอยางหนึ่งแลวใหเลือกอาการที่เกิดหลังใชผลิตภัณฑที่สงสัย เชน 
อาการดีขึ้นอยางชัดเจน อาการไมดีขึ้น ไมทราบ เปนตน 
 3)   ทดลองใชซํ้า (Rechallenge) หมายถึง ภายหลังเกิดเหตุการณไมพึงประสงคมีการหยดุ

ใชผลิตภัณฑทีส่งสัยแลวผูปวยอาการดีขึ้นจนหายเปนปกติตอมาไดทดลองใหผลิตภณัฑที่สงสัยแกผูปวยอีกหรือมีการ

ใชผลิตภัณฑดงักลาวอีกครั้ง โดยไมตั้งใจอกีครั้งนั้นผูปวยมีอาการเปนอยางไร (รูป 3.28) 

 -  เกิดอาการเดิมซํ้าขึ้นอีก (recurrence of symptoms) หมายถึง ผูปวยเกิดเหตุการณไม
พึงประสงคเดมิขึ้นอีกหลังจากไดรับผลิตภณัฑสุขภาพ ทีส่งสัยเขาไปอีกครั้ง 
 - ไมเกิดอาการอีก (no recurrence) หมายถึงผูปวยไมเกิดเหตุการณไมพงึประสงคเดิม
ซํ้าอีก หลังจากไดรับผลิตภณัฑสุขภาพ ทีส่งสัยเขาไปอีกครั้ง 
 - ไมทราบ (unknown) หมายถึง ไมทราบผลหรือไมมีขอมูลเหตุการณไมพึงประสงค
หลังจากการใหผลิตภณัฑ ที่สงสัยอีกครั้ง 
 4)   ไมมีการใชซํ้า (no rechallenge performed) หมายถึง ไมมกีารใชผลิตภณัฑสุขภาพทีส่งสัย

นั้นซ้ําอีกครั้ง (รูป 3.28) 

 
รูป 3.28 แสดงการเลือกรายละเอียดของการหยุดใชยาและใชยาซ้ํา 

 

 
รูป 3.29 แสดงการเลือกรายละเอียดของการใชผลิตภัณฑทีส่งสัยตอไป 

 

 3.12.10  ชองการรักษาใหใสการรักษาอาการไมพึงประสงคฯ (ถาม)ี 
 3.12.11  ขอสังเกตของผูสงรายงานหากมีใหกรอกดวย 
 3.12.12 สาเหตุการเกิด AE กรณีการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคในครั้งนั้น ระบบจะขึ้นปุม 
ADR/vaccine reaction มาให จากนั้นระบุระดับความสัมพันธ ระหวางเหตุการณไมพึงประสงคแตละชนิด และยาที่
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สงสัยได (causality assessment) ใหเลือกระดับความสัมพันธที่ไดจากการประเมิน อยางใดอยางหนึ่ง ไดแก certain, 
probable, possible unlikely, unclassified และ not related  

 

 
รูป 3.30 แสดงการเลือกระดบัความสัมพันธระหวางเหตกุารณไมพึงประสงคแตละชนิด และยาที่สงสัย 

 

 
รูป 3.31 แสดงการเลือกระดบัความสัมพันธของผูประเมินแตละประเภท 

 3.12.13   เลือกประเภทของผูประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน (รูป 3.31) 

 3.12.14 เม่ือบันทึกขอมูลเหตุการณไมพงึประสงคเสร็จเรียบรอยแลว กด “บันทึก” เพื่อบันทึก
เหตุการณไมพงึประสงค 
 3.12.15 หากมีเหตุการณไมพงึประสงคมากกวา 1 เหตุการณใหเลือกเหตุการณไมพงึประสงคชนดิใหม 
ตามขั้นตอนทีก่ลาวมา  (รูป 3.32) 
 

 

รูป 3.32 แสดงผลลัพธจากการบันทึกขอมูลเหตุการณไมพงึประสงคมากกวา 1 เหตุการณ 

3.12.16 3.12.17

3.12.14
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3.12.16 หากตองการแกไขเหตกุารณไมพึงประสงค กด  เพื่อแกไข (รูป 3.32) จากนั้น ทําการ
แกไขขอมูล แลวกดบันทกึ 

3.12.17 หากตองการลบเหตุการณไมพึงประสงค กด  
 

3.13   การบันทึกขอมูลความผิดปกติทางหองปฏิบตัิการ (คา  lab) 
3.13.1 เลือก tab ความผิดปกติทางหองปฏิบัติการ (ความผิดปกติของคา lab) 
3.13.2 เลือก กลุมรายการตรวจ lab กด “ตกลง” ระบบจะมีชองใหบันทึกคา lab ที่เตรียมไวให 
3.13.3 ใสขอมูล คร้ังที่ และวนัที่ตรวจทางหองปฏบิัติการ 
3.13.4 ใสเครื่องหมาย  ลงในชองรายการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
3.13.5 ใสคาการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
3.13.6 กด “บันทึก” ที่ปุมดานลางซายมือ (ใตขอมูลคา lab ทั้งหมด) 
3.13.7 กรณีมีการตรวจทางหองปฏิบัติการมากกวา 1 กลุมรายการ หรือมีการตรวจทาง

หองปฏิบัติการมากกวา 1 คร้ัง ใหกด  เพิ่มกลุมรายการตรวจ lab จากนัน้ทําตามขั้นตอน 3.13.1 – 3.13.6 
 

 

 

รูป 3.32  แสดงการบันทึกขอมูลคาทางหองปฏิบัติการ 

3.13.1

3.13.2
3.13.3 

3.13.4  3.13.5 

3.13.7

3.13.6 
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รูป 3.33 แสดงการบันทึกขอมูลคาทางหองปฏิบัติการ กรณีมีการตรวจทางหองปฏิบัติการมากกวา 1 กลุมรายการ หรือมี
การตรวจทางหองปฏิบัติการมากกวา 1 คร้ัง 

3.14 การบันทึกขอมูลผลิตภณัฑสุขภาพ 
ขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพที่ระบบบังคับใหกรอก คือ ช่ือสารสําคัญ และ ชนิดผลิตภัณฑ วาเปน

ผลิตภัณฑที่สงสัย (S), ใชรวม (O) หรือเกิดปฏิกิริยาตอกัน (I) โดยหนาจอจะแสดงเครื่องหมาย * หากไมบนัทึกขอมูล
ในสวนนี้ ระบบจะไมอนุญาตใหบันทกึรายงานได การบันทึกขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพสามารถทําไดดังนี ้

3.14.1 เลือก tab ขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ (รูป 3.34) 
3.14.2 การบันทึกขอมูลช่ือสารสําคัญ 

 กด  เพื่อคนหาชื่อสารสําคัญ โดยระบบจะเปดหนาตางใหมใหทําการคนหาชื่อ
สารสําคัญ (รูป 3.34) 

 ใสคําสําคัญในการคนหา เชน ยา linsitinib  ใส “linsitinib” กด “คนหา” (รูป 3.35) 
 ระบบจะขึน้สารสําคัญที่ตรงกับคําสําคัญที่ใชในการคนหา โดยหากเปนยาท่ีอยูใน

งานวิจัย จะมคีําวา “(clinical trial)” ตอทาย เชน LINSITINIB (CLINICAL TRIAL) (รูป 3.35) 
- เนื่องจากการตั้งสารสําคัญ ตองตั้ง Code ยา ที่สอดคลองกับ WHO ที่ตั้ง code ตามกลุมยา จึง

ตองทราบกลุมยาทางเภสัชวิทยา ดังนั้นผูรายงานตองแจงศูนยฯ อย.ทราบเกี่ยวกับกลุมยาทางเภสัชวิทยาดวย หรือหาก
ยามี ATC code แลว ใหแจงศูนย อย.ทราบเพื่อตั้ง code ยาในฐานขอมูลฯดวย 
   - หากในอนาคตขอมูลช่ือยาเปลี่ยน ผูรายงานตองแจงศูนยฯ อย.ทราบเกี่ยวกับชื่อยาท่ี
เปลี่ยนไปใหมดวย โดยหากผูรายงานตองการทราบขอมูลของยานี้ ยอนหลังในชวงที่ทําวิจัย ใหสืบคนได ดวยช่ือยา
ใหมที่เปลี่ยน และ ชวงเวลาที่รายงานในชวงทําวิจัย 
    - ช่ือยาที่เลือกในชองนี้ใหพิจารณา oriented product เปนสําคัญ โดยกรณียาผสม ให
บันทึกเลือกยาผสมทุกตัว ไมเลือกตัวใดตัวหนึ่ง แมวาจะสงสัยเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็ตาม เชน ยาผสม A+B+C แมวาจะ
สงสัยแคยา B ตัวเดียว ก็ใหบันทึกเปน A+B+C ไมใชบันทึกเพียง B ตัวเดียว 
    - กรณียาหลอก ใหเลือก “Placebo (ยาหลอก)” 
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 เลือกสารสําคัญที่ตองการโดยการกด  หนาชื่อสารสําคัญ ระบบจะใสช่ือสารสําคัญลง
ในหนาบันทึกขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพโดยอัตโนมัติ (รูป 3.35) 

 

 

รูป 3.34 แสดงหนาจอการบันทึกรายงานขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ 

 

รูป 3.35 แสดงหนาจอการเรียกดูช่ือสาระสําคัญ 

 

 

รูป 3.36 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูลช่ือการคา 

3.14.3 ขอมูลช่ือการคา ผูผลิต/นําเขา ในประเทศไทย และผูจําหนาย บันทกึขอมูลเชนเดียวกบัชื่อ
สารสําคัญ (รูป 3.36) 

 

3.14.1

 

3.14.3 
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3.14.4 ขอมูลวันที่ผลิต วันทีห่มดอายุ ใหบนัทึกขอมูลเปนวันที่ โดยบันทกึขอมลูใหตรงตาม
รูปแบบที่กําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตวัเลข วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 หลัก โดยปทีใ่ชในการบันทกึ
รายงานจะใชเปนปคริสตศักราช เชน วันทีร่ายงาน 1 มกราคม 2553 บันทึกเปน 01/01/2009 เปนตน 

3.14.5 ชนิดผลิตภัณฑ ระบุวาผลิตภัณฑนั้นๆ เปน ผลิตภัณฑท่ีสงสัย (S), ใชรวม (O) หรือ

เกิดปฏิกิริยาตอกัน (I) โดยการเลือกที่  กรณีระบวุาผลิตภัณฑนั้นเกิดปฏิกิริยาตอกัน ตองมีผลิตภัณฑมากกวา 1 
ชนิดที่ระบวุา เกิดปฏิกิริยาตอกัน ดังนี้ 
   S = Suspected product หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สงสัยวาทําใหเกิดเหตกุารณไมพึง
ประสงคที่พบ ในกรณีที่มีผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สงสัยมากกวา 1 ตัวใหเรียงลําดับความนาจะเปนจากมากไปหานอย และ
ใน 1 รายงานสามารถมีผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สงสัยไดมากกวา 1 ตัว โดยเลือกผลิตภัณฑที่สงสัยจากชองชนิดผลิตภัณฑ 
   O = Other product หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพอื่น ที่ใชรวมกับผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สงสัยซ่ึง
ใชรวมกนัภายใน 1 เดือนกอนวันที่เกิดเหตุการณไมพงึประสงค (onset of reaction) โดยเลือกผลติภัณฑที่ใชรวมจาก
ชองชนิดผลิตภัณฑ 
   I = product Interaction หมายถึงการเกิดปฏิกิริยาตอกนัของผลิตภณัฑสุขภาพ อยางนอยสอง
ตัวแลวทาํใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคขึ้น ใหระบุผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีปฏิกิริยากนัโดยเลือกผลิตภัณฑที่เกิดปฏิกิริยา
ตอกันจากชองชนิดผลิตภณัฑใน 1 รายงานตองมีผลิตภณัฑสุขภาพ อยางนอย 2 รายการ 

3.14.6 รูปแบบผลิตภัณฑ ใหเลือกรูปแบบผลิตภณัฑที่ผูปวยไดรับ เชน capsule เปนตน และระบุ
ความแรง (ถาทราบ) 

3.14.7 แหลงที่ไดรับผลิตภัณฑ ระบุขอมูลแหลงที่ไดรับผลิตภณัฑ โดยเลือกจากตัวเลือก 
3.14.8 ปริมาณ ระบุปริมาณตอคร้ังที่ผูปวยไดรับผลิตภัณฑ โดยระบุเปนตัวเลข พรอมทั้งระบุหนวย

จากตัวเลือก กรณีเปนยาผสม ใหใชหนวยเปน dosage form พรอมทั้งระบุความถี่การใช เชน co-trimoxazole 
รับประทาน คร้ังละ 2 เม็ด 2 เวลา ใหระบุ ปริมาณที่ไดรับเปน 2 โดยหนวยเปน dosage form ความถี่ในการใชเลือก 2 
times a day  

3.14.9 เลือกวิธีการใช / บริโภค เชน Intramuscular เปนตน สวนชอง “รายละเอียดวิธีการใช / 
บริโภค” สามารถใสขอมูลเพิ่มเติม เกีย่วกับการบริโภคผลิตภัณฑ แลวทาํใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคในครั้งนั้น 

โดยกด  ระบบจะเปดหนาตางใหม สามารถบันทึกขอความลงไป เมื่อเสร็จแลวกด “ตกลง” เพื่อบันทึกขอมูล 
 (รูป 3.37)  
 

 
 

รูป 3.37 แสดงหนาจอการบันทึกขอมูล รายละเอียดวิธีการใช / บริโภค 
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3.14.10 ขอมูลวันที่เร่ิมตน วันทีห่ยดุใชผลิตภัณฑ  ประเภทวันที่เร่ิมตน/วันทีห่ยุดใช โดยสามารถ

เลือกเปน 
 - L-Term กรณผูีปวยใชยานัน้มาแลวเปนเวลานาน แตไมสามารถระบุวันที่ได 
 - S-Term กรณผูีปวยใชยานัน้มาแลวเปนเวลาไมนาน แตไมสามารถระบุวันที่ได 
 - Continue กรณีผูปวยใชยานั้นตอโดยไมหยุดยา 
  - date กรณีทราบวันที่เร่ิมตน และวนัที่หยุดใช พรอมทั้งระบุวนัที่ โดยบนัทึกขอมูลใหตรง
ตามรูปแบบทีก่ําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วนัที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 หลัก โดยปที่ใชในการบันทึก
รายงานจะใชเปนปคริสตศักราช เชน วันทีร่ายงาน 1 มกราคม 2553 บันทึกเปน 01/01/2009 เปนตน กรณวีัคซีนหาก
ทราบเวลาที่เร่ิมใชและหยดุใชใหระบดุวย เชน 17:00 

3.14.11 ขอมูลโรค / สาเหตุที่ใชผลิตภัณฑ บันทึกโรคจากการวนิิจฉัยของแพทย และ/หรืออาการของ
โรคหรือเหตุผลที่ตองใชผลิตภัณฑสุขภาพทีส่งสัยดังกลาว  โดยระบุ ICD10  ลงในชอง ICD10 และ/หรือ บรรยายลงใน
ชองวางที่เตรียมไว สามารถระบุ ICD 10 ได (รูป 3.38) โดย  

  กด  ระบบจะเปดหนาตางใหคนหา ICD 10 
  ใสคําสําคัญที่จะใชในการคนหา เชน “migrain”, “ulcer” เปนตน 
  ระบบจะแสดง รหัส และชื่อ ICD10  

  เลือก ICD10 ที่ตองการโดย กด   
  ระบบจะใสรหัส ICD10 ลงในหนาบันทึกขอมูลผลิตภัณฑใหอัตโนมัต ิ

 

 

 

 

รูป 3.38 แสดงการบันทึกขอมูล ICD10 

 

 

 

3.14.12
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 3.14.12 กดบนัทึก เพื่อบนัทึกขอมูลผลิตภัณฑ 
 3.14.13 หากผูปวยไดรับผลิตภัณฑมากกวา 1 ชนิด ใหกด  จากนัน้ทําตามขั้นตอน 3.14.1 – 3.14.12 
 

3.15 การบันทึกขอมูลงานวิจัยในคน 
 

 
รูป 3.39 แสดงการบันทึกขอมูลงานวิจยัในคน 
 

3.15.1 กรอกเลขรหัสโครงการวิจัยของบริษัท  
3.15.2 กรอกเลขรหัสโครงการวิจัยของ อย. 
3.15.3 ระบุสถานะของโครงการ ไดแก “เสร็จสิ้นแลว” ใหเลือกปุม Complete หรือ “ยังดําเนนิการ” 

ใหเลือกปุมOngoing 
3.15.4 เลือกระยะของการวิจยั สามารถเลือกไดอยางใดอยางหนึ่ง คือ Phase 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 

Phase 4 
3.15.5 กดปุม “บันทึกขอมูล” 

 
 

3.16 การแนบเอกสาร 
ระบบสามารถรองรับการแนบ file ตางๆได เชน file รูปลักษณะการเกิดอาการไมพึงประสงคของ

ผูปวย หรือ file CIOM form สามารถทําไดโดย  
 เลือก tab ขอมูลเอกสารแนบ 
 กดปุม “เพิ่ม” และจากนั้น กด browse เพื่อคนหา file ขอมูล 
 เลือก file ที่ตองการ  
 กด “บันทึก” 
     จะปรากฏ file ที่ถูกแนบและมีปุม view เพื่อสามารถเขาไปดูเอกสารแตละฉบับ 
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รูป 3.40 แสดงการแนบ file เอกสาร 
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4. การแกไขรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
เมื่อไดทําการบันทึกรายงานเหตุการณไมพงึประสงคแลว หากตองการแกไขรายงาน ใหดําเนนิการดงัตอไปนี ้

 4.1 เขาเมนู “สารสนเทศอาการไมพึงประสงค”  “บันทกึรายงานอาการไมพึงประสงค”  
(รูป 4.1) 

 

รูป 4.1 แสดงหนาจอเขาเมนูการแกไขรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

4.2 เลือก ประเภทผลิตภัณฑที่ทาํใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ของรายงานที่ตองการแกไข 

 เชน ยา “Erythropoietin alpha” เลือก ประเภทผลิตภณัฑเปน “ยา/วัตถุเสพติด” (รูป 4.2)  

4.3 เลือก ชนิดผลิตภัณฑ เชน ยา “Erythropoietin alpha” เลือก ชนิดผลิตภณัฑเปน “ยาวจิัย/ชีว
วัตถุวิจยั” (รูป 4.2) 

 
 

รูป 4.2 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทผลิตภัณฑ ของรายงานที่ตองการแกไข 

4.4 ประเภทรายงาน (รูป 4.3) เปนรายงาน Clinical Trial 

4.2 

4.1 

4.3 
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รูป 4.3 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทรายงาน ของรายงานที่ตองการแกไข 

4.5 กด “แกไขรายงาน” (รูป 4.3) ระบบจะแสดง หนาจอการกําหนดเงื่อนไขรายงานที่ตองการเรียก
ขึ้นมาแกไข โดยสามารถกําหนดเงื่อนไข (รูป 4.4) ไดจาก 

4.5.1 เลขท่ีรายงานของศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ  
(HPVC No.) ท่ีระบบออกใหจากการคียขอมูลที่ไดเคยบนัทึกไว 

4.5.2 วันท่ีรายงาน คนหาโดยบันทึกขอมูล วันที่ ที่รายงานเหตุการณไมพึงประสงค  
ใหตรงตามรูปแบบที่กําหนด คือ dd/mm/yyyy เปนตัวเลข วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และ ป 4 หลัก โดยปที่ใชในการ
คนหารายงานจะใชเปนปคริสตศักราช เชน วันที่รายงาน 1 มกราคม 2553 บันทึกเปน 01/01/2009 เปนตน 
 

 
 

รูป 4.4 แสดงหนาจอการบันทึกเงื่อนไข เพื่อดึงรายงานมาแกไข 

เมื่อกําหนดเงือ่นไขที่ตองการแลว กด “คนหา” ระบบจะแสดงรายงานที่ตรงกับเงื่อนไข ใหคลิกที่
รายงาน (รูป 4.5) ที่ตองการ ระบบจะเขาสูหนาบันทกึรายงาน  

4.5.1 

4.5.2 

4.5 
4.4 
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รูป 4.5 แสดงรายงานที่ดึงขึน้มาเพื่อแกไข 

 

5. การบันทึกรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ เพิ่มเติม Follow Up 
หากตองการเพิ่มขอมูลรายงานที่ไดทําการบันทึกไปแลว กรณี ไดขอมลูเพิ่มเติมจากการติดตามผูปวยที่เกิด

เหตุการณไมพงึประสงคในครั้งนั้นๆ หรือไดขอมูลการเกดิเหตกุารณไมพึงประสงคที่เกิดกับผูปวยเพิม่เติมจากการ
สอบสวนโรค (investigation)เขาเมนู “สารสนเทศอาการไมพึงประสงค”  “บันทึกรายงานอาการไมพึงประสงค”  
(รูป 5.1) 

 

 

รูป 5.1 แสดงหนาจอเขาเมนูการ follow up รายงานเหตุการณไมพงึประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 

5.1 เลือก ประเภทผลิตภัณฑที่ทาํใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงค ของรายงานที่ตองการบนัทึกขอมูล  
follow up เชน ยา erythropoietin alpha เลือก ประเภทผลิตภัณฑเปน “ยา/วัตถุเสพติด” (รูป 5.2)  

5.2 เลือก ชนิดผลิตภัณฑ เชน ยา erythropoietin alpha เลือก ชนิดผลิตภัณฑเปน “ยาวิจยั/ชีววัตถุวิจยั”  
(รูป 5.2) 

5.3 ประเภทรายงาน ของรายงานที่ตองการบันทึกขอมูล follow up (รูป 5.2) บังคับเลือก Clinical Trial 
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รูป 5.2 แสดงหนาจอการเลือก ประเภทผลิตภัณฑ และประเภทของรายงานที่ตองการ follow up 

5.4 กด “follow up” (รูป 5.2) ระบบจะแสดง หนาจอการกําหนดเงื่อนไขรายงานที่ตองการเรียกขึ้นมา
บันทึกขอมูล follow up โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขไดจากเลขที่รายงาน (HPVC No.) หรือ เลขที่อางอิงของแหลง
รายงาน (รูป 5.3) จากนัน้ กด “คนหา” ระบบจะดึงรายงานที่ตรงกับเงื่อนไขใหบนัทึกรายงาน follow up (รูป 5.4) โดย
ระบบจะบอกวารายงานนี้เปนการ follow up คร้ังที่เทาไหร ดําเนนิการบันทึกขอมูลตามขอ 3.9 

 

 
รูป 5.3 แสดงหนาจอการบันทึกเลขที่รายงาน (HPVC No.) เพื่อเรียกรายงานขึ้นมาบันทึกขอมูล follow up 

 

 

รูป 5.4 แสดงการเรียกรายงานขึ้นมาบันทกึขอมูล follow up 

5.3 
5.1 

5.4 

ระบบระบุวาเปนรายงาน follow up ครั้งที่ 1 

5.2 
5.4 
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 5.5 วันที่ไดรับรายงาน (Follow up) ใหใสวนัที่ไดรับรายงานฉบับ follow up นั้นๆ (รูป 5.5) 

 

รูป 5.4 แสดงหนาจอบันทกึขอมูล follow up 

6. การดึงขอมูลแตละฉบับ(line listing) สําหรับยาวิจัย 

   6.1 เขาเมนู “สารสนเทศอาการไมพึงประสงค” เลือก “รายละเอียดขอมลูแตละฉบับ (line listing) 

สําหรับยาวิจยั” แสดงหนาจอ เลือกประเภทรายงานขอมลูแตละฉบับ (line listing) สําหรับยาวจิัย รูปท่ี 6.1-6.2  

 
รูปท่ี 6.1  แสดงหนาจอ รายละเอียดขอมูลแตละฉบับ (line listing) สําหรับยาวิจยั 

  

รูปท่ี 6.2  แสดงหนาจอ เลือกประเภทรายงานขอมูลแตละฉบับ (line listing) สําหรับยาวิจยั 
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 6.2 เลือกประเภทรายงานตามรูปแบบ Annual report ของโครงการยาวิจยั (PDF) เลือกวันที่รับรายงาน
และชื่อสารสําคัญ แลวกดปุม “Submit” (รูปท่ี 6.3) 

 
รูปท่ี 6.3  แสดงหนาจอ ตามรูปแบบ Annual report ของโครงการยาวิจยั (PDF) 

6.3 จะปรากฏ pdf file รายงานตามรูปแบบ Annual report ของโครงการยาวจิัย (รูป 6.4)

  
รูปท่ี 6.4 ตาราง Pdf file แสดงรายละเอียดแตละฉบับ (line listing) สําหรับยาวิจยั  

 6.4 เลือกประเภทรายงานตามรูปแบบ Line listing (Excel) จากนั้น เลือกวันที่รับรายงานและชื่อ
สารสําคัญ แลวกดปุม “Submit” (รูป 6.5) 

 
รูป 6.5 แสดงหนาจอ ตามรปูแบบ Line listing (Excel) 

 6.5 จะปรากฏ Excel file (รูป 6.6) 

 

รูปท่ี 6.6 ตาราง Excel file รายงานตามรูปแบบ Line listing 


