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คู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
สำหรับสถานพยาบาล

 Adverse Event Online Reporting System เป็นระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้
รับการบันทึกรายละเอียดของข้อมูลเป็นไปตามแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ซึ่งการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ online นี้ ช่วยให้รวบรวมข้อมูลของรายงานแต่ละฉบับ ของแต่ละ
สถาบันหรือองค์กร และประมวลเป็นภาพรวมของทั้งประเทศได้ 

 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีความ
ซับซ้อน  ดังนั้นการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน  เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจในการ
วางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการวางแผนนโยบายความปลอดภัยด้านยา จึงมีความสำคัญยิ่ง 
ในขณะเดียวกัน  ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดของผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรทางการ
แพทย์ต้องพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยอย่างยิ่ง ระบบข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event, 
AE) ผ่านระบบ online จำเป็นต้องกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล ซึ่งตามข้อกำหนดในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  AE online system ผู้ที่ต้องการบันทึกหรือใช้ข้อมูล AE จะต้องมีรหัสของผู้
ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password)
	

ในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยาเป็นหลัก
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล AE online แบ่งเป็นสามขั้นตอนดังนี้

1. การขอรหัสผู้ใช้งาน
2. การบันทึกข้อมูล
3. การตรวจสอบข้อมูล

Computer themselves, 
and software yet to be 
developed, will 
revolutionize the way 
we learm.

Steve Jobs

Photo by
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การขอรหัสผู้ใช้งาน
USER REQUIRED
เมื่อต้องการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่านสามารถขอ
ใช้งานระบบโดยยื่นเรื่องแสดงความจำนงเป็นหนังสือจากหน่วยงานของท่านถึงสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยระบุให้ชัดเจนว่าผู้ขอใช้งานระบบเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากสถานพยาบาลรายนั้นๆ 
พร้อมแนบเอกสารประกอบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้า website ที่ http://www.fda.moph.go.th/vigilance หรือ http://thaihpvc.fda.moph.go.th 
ซึ่งจะปรากฎหน้าจอดังรูปที่ 1 

  รูปที่ 1 website ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. คลิกเลือกเมนูการรายงานในหัวข้อ “Download ข้อมูลและเอกสารต่างๆ” (รูปที่ 2) และคลิกเลือก

หัวข้อ “HPVC Form - 9 - แบบฟอร์มการขอ Username, Password ของระบบ ADR AE online 
Report” ซึ่งใช้สำหรับโรงพยาบาล ผู้ประกอบการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

รูปที่ 2 ข้อมูลและเอกสารต่างๆ สำหรับ download

http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://thaihpvc.fda.moph.go.th
http://thaihpvc.fda.moph.go.th


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
4  March 16, 2015 AE ONLINE REPORTING SYSTEM

3. คลิกที่คำว่า “ดูเอกสารแนบ” (รูปที่ 3) จะมีเอกสารแบบฟอร์มการขอ Username, Password 
เพื่อใช้งาน AE-Online Report ดังรูปที่ 4

   รูปที่ 3   การ download แบบฟอร์มการขอ Username, Password เพื่อใช้งาน AE-Online Report

4. เตรียมเอกสารแบบฟอร์ม HPVC Form-9 (AE online) (รูปที่ 4) เพื่อยื่นขอรหัสผู้ใช้งาน โดย
4.1. บันทึกข้อมูลประเภทหน่วยงานต้นสังกัด ให้ท่านระบุว่าท่านปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 

หรือ สสจ. หรือเป็นผู้ประกอบการ
4.2. บันทึกข้อมูลประเภทการสมัคร ซึ่งจำแนกเป็น 4 กลุ่ม โดย

4.2.1. สมัครใหม่ หมายถึง ท่านยังไม่เคยมีรหัสผู้ใช้งานของหน่วยงานต้นสังกัดนี้เลย
4.2.2. ต่ออายุ หมายถึง ท่านเคยมีรหัสผู้ใช้งานของหน่วยงานต้นสังกัดนี้มาก่อนแล้ว

แต่ครบกำหนดอายุของรหัสการใช้งานแล้ว (อายุหนึ่งปี)
4.2.3. ลืมรหัสผู้ใช้งาน ในกรณีนี้ผู้ที่ยื่นเรื่องไม่ต้องแนบเอกสารประกอบซ้ำ เนื่องด้วย

ระบบสามารถตรวจสอบจากเอกสารเดิมที่ยื่นขอรหัสผู้ใช้งานได้ 
4.2.4. ขอสิทธิ์ของผู้ตรวจสอบรายงาน AE-Online System หมายถึง ท่านต้องการสิทธิ์

ในการเป็นผู้ตรวจสอบรายงาน ทั้งนี้ สิทธิ์ในการตรวจสอบรายงานนี้จะให้ได้เฉพาะ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นการขอเพิ่มเติมจากการเป็นผู้บันทึกข้อมูล หรือ
ขอสิทธิ์เฉพาะการเป็นผู้ตรวจสอบรายงานเท่านั้น

4.3. บันทึกข้อมูลในส่วนของผู้ขอใช้และหน่วยงาน ให้เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง และลงนาม
ผู้ขอใช้

หมายเหตุ การยื่นคำขอใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับต่อผู้ใช้งาน 1 ท่านเท่านั้น หากมีมากกว่า 1 ท่านต้อง
บันทึกข้อมูลเอกสารคนละฉบับ
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รูปที่ 4 แบบฟอร์มการขอ Username, Password เพื่อใช้งาน AE Online System
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5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้ท่านแนบเอกสารแบบบันทึก พร้อมกับสำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่มี
หมายเลขบัตรประชาชน และรูปถ่าย เช่น  บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ เป็นต้น และส่งเอกสาร
ทั้งหมดไปที่ 

   กองแผนงานและวิชาการ 
   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000
   โทร. 0 2590 7307, 0 2590 7288 
   โทรสาร 0 2591 8457
	 	 	 Email : adr@fda.moph.go.th

หมายเหตุ  กรณีที่ท่านเป็นบุคลากรของทางราชการ ท่านต้องมีหนังสือราชการจากหน่วยงานต้นสังกัดที่ระบุ
ยืนยันการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และระบุการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ส่งข้อมูล AE online report

 เมื่อกองแผนงานและวิชาการได้รับข้อมูลของท่าน  และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการอนุมัติตามคำขอ  และส่ง Activation code สำหรับลง
ทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ADR ให้แก่ท่านทาง email ที่ท่านระบุมาในเอกสารคำขอ ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 5 Activation code สำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ADR

A

B

mailto:adr@fda.moph.go.th
mailto:adr@fda.moph.go.th
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6. ท่านสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งาน  (user account) โดยคลิกที่ link ที่ระบุ website มาใน email ที่ส่ง
ให้ท่าน  (รูปที่ 5 กรอบ A) เมื่อท่านคลิกที่ link เลือกแล้วหน้าจอจะปรากฏดัง รูปที่ 6 ให้ท่านระบุ
ข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนตามที่ระบุในเอกสารคำขอ  และนำ Activation code ที่ระบุใน 
email (รูปที่ 5 กรอบ B) มาบันทึกในช่อง Activation code

  รูปที่ 6 การระบุยืนยันตัวตนด้วย Activation code และเลขที่บัตรประชาชน

7. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกตอบ “ตกลง” หากหมายเลขบัตรประชาชนและ Activation code 
ถูกต้อง ระบบจะให้ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หน้อจอจะแสดงตามรูปที่ 7

  รูปที่ 7 การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดรหัสผ่าน
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8. ให้ท่านกำหนดรหัสผู้ใช้งาน  (user ID) และรหัสผ่าน (password) พร้อมบันทึกรหัสผ่านนั้นซ้ำเพื่อ
ยืนยัน  เมื่อท่านกำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้ตอบ “ตกลง” หน้าจอจะปรากฏข้อความว่า “บันทึก User 
ID และ Password เรียบร้อยแล้ว ต้องการเข้าสู่หน้าจอ Login คลิกที่นี่” ให้ท่านคลิกที่ข้อความบน
หน้าจอนั้น จะนำท่านเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูล AE online report (รูปที่ 8)

   รูปที่ 8 การเข้าสู่ระบบการบันทึก AE-Online Report

รหัสการใช้งานจะถูกกำหนดให้มีอายุหนึ่งปี ซึ่งการสิ้นสุดการใช้งานของทุกรหัสจะอยู่ในช่วงสิ้นปีปฏิทิน 
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะส่งหนังสือทางราชการแจ้งเตือนให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการ
ต่ออายุรหัสผู้ใช้งานล่วงหน้าอย่างน้อยสองเดือนก่อนครบกำหนดอายุ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการต่ออายุ
ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

หมายเหตุ       กรณีที่หน่วยงานนั้นเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือผู้ใช้งานเดิมได้โยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัด
ให้หน่วยงานนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   เพื่อดำเนินการยกเลิก
ผู้รับผิดชอบเดิม และสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผู้รับผิดชอบคนใหม่ 

ทั้งนี้ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่า หากผู้ใช้งานมีการโยกย้ายสังกัด แต่ใช้รหัสผ่านเดิมในการเข้าใช้ระบบ รายงาน
ที่บันทึกจะถูกนับจำนวนเป็นรายงานของหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
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การบันทึกข้อมูล AE Online
AE ONLINE REPORTING
การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event, AE) ผ่านระบบ online จะบันทึกสอดคล้องกับ
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ       ซึ่งระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนของ AE online system ได้รับการออกแบบให้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่จำเป็นตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก และข้อมูลจำเป็นต่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงจาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยเฉพาะยา ดังนั้น  เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นรายงานที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ (ดังจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล) ท่านควร
ตรวจสอบความครบถ้วน  ถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้เรียบร้อย

I never guess. It is a capital mistake to theorize before one has data. 
Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to 
suit facts.
-Sir Arthur Conan Doyle, Author of Sherlock Holmes stories

Photo by

Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD
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แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น  ท่านสามารถ download เอกสาร
จาก website http://www.fda.moph.go.th/vigilance  หรือ http://thaihpvc.fda.moph.go.th ในหัวข้อ 
“Download ข้อมูลและเอกสารต่างๆ” ในหัวข้อ “HPVC Form - 1 - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ภาษาไทย)” สำหรับเอกสารภาษาไทย    หรือหัวข้อ  “HPVC Form - 1 - 
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ฉบับภาษาอังกฤษ)” สำหรับเอกสาร
ภาษาอังกฤษ (รูปที่ 9) เมื่อคลิกเลือกตามหัวข้อที่ต้องการ  คลิกที่คำว่า “ดูเอกสารแนบ” (รูปที่ 10) จะมี
เอกสารแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมคำอธิบาย    ดังตัวอย่าง
รูปที่ 11 ซึ่งเป็นฉบับภาษาไทย

รูปที่ 10 การ download แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปที่ 9 การ download ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
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รูปที่ 11 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รูปที่ 11) ประกอบด้วยข้อมูลหลักทั้งสิ้น 
6 ส่วน   ได้แก่   ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รายงาน  แหล่งที่เกิดเหตุการณ์ และแหล่งที่ส่งรายงาน และข้อมูลผลการประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อตรวจสอบความครบถ้วน  ความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์แล้ว เข้าระบบ AE online reporting ได้โดย

1. เข้า website ที่ http://www.fda.moph.go.th/vigilance หรือ http://thaihpvc.fda.moph.go.th 
โดยผ่าน browser ที่เป็น Internet Explorer หรือ Google Chrome เท่านั้น (รูปที่ 12)

2. คลิกเลือกหัวข้อ “AE Online Reporting” เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายงาน  AE ดังรูปที่ 13 ซึ่ง
ท่านจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) และรหัสผ่าน (password) และกดคลิก “เข้าสู่ระบบ”

หมายเหตุ  หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน  ให้ดำเนินการขอรหัสผู้ใช้งานตามขั้นตอนในหัวข้อ “ขั้นตอน
การขอรหัสผู้ใช้งาน”

รูปที่ 12 website ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปที่ 13 การระบุผู้ใช้งานและรหัสผ่านสู่ระบบ AE online

การเข้าสู่ระบบ AE Online reporting

http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://www.fda.moph.go.th/vigilance
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
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3. เมื่อเข้าสู่ระบบ หน้าจอจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานในแถบสีเหลือง ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ระบบ 
กลุ่มผู้ใช้งาน  และหน่วยงานที่สังกัด วันที่และเวลาที่เข้าสู่ระบบ (รูปที่  14) สำหรับแถวต่อมาซึ่งเป็น
แถบสีเทาจะเป็นแถบเมนูการใช้งานต่างๆ (menu bar) 

4. เริ่มบันทึกรายงานโดยไปที่เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” ซึ่งจะมีแถบเมนูละเอียดเพิ่มขึ้น 
ให้ท่านเลือก “บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE)” (รูปที่ 14)

5. เมื่อคลิกเลือกแล้ว  จะมีแถบสีน้ำเงินที่ระบุสถานะของระบบ   ซึ่งอยู่ในโหมดของการบันทึกรายงาน 
(รูปที่ 15) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) และชื่อฐานข้อมูล (Database name) คือ 
hvc@HVCDB01 ให้ระบุเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งจำแนกเป็น ยา/วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย

รูปที่ 14 เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” และเมนูย่อย

รูปที่ 15 หน้าจอการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE)

A B
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6. กรณีที่เลือกประเภทผลิตภัณฑ์เป็นยา/วัตถุเสพติด จะต้องระบุชนิดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยคลิกที่ปุ่ม
ลูกศร ชนิดผลิตภัณฑ์ที่เลือกได้แก่ ยา วัคซีน  ยาวิจัย/ชีววัตถุวิจัย วจ.1 วจ.2 วจ.3 วจ.4 ยส.1 ยส.2 
ยส.3 ยส.4 และ ยส. 5 (รูปที่ 16)

7. เลือกประเภทรายงาน โดยระบบการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
7.1. Spontaneous report system เป็นการรายงานเมื่อพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
7.2. Intensive Monitoring เป็นการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้จากการติดตามดูแล

ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์
7.3. Clinical Trial เป็นรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยทางคลินิก

8. เมื่อเลือกข้อมูลในส่วนของประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ (เฉพาะยา) และประเภทรายงาน
เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกรูปแบบการรายงาน โดย
8.1. เลือก “เพิ่มรายงาน” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นครั้งใหม่ 

โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อ “การเพิ่มรายงาน” (รูปที่ 15 กรอบ A)
8.2. เลือก “แก้ไขรายงาน” ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายงาน  AE ที่เคยบันทึกข้อมูลไปแล้ว โดยจะ

กล่าวรายละเอียดต่อไปในหัวข้อ “การแก้ไขรายงาน” (รูปที่ 15 กรอบ B)

รูปที่ 16 การระบุประเภทผลิตภัณฑ์และชนิดผลิตภัณฑ์

A
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เมื่อเลือก “เพิ่มรายงาน” ระบบจะเข้าสู่หน้าแรกของการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รูปที่ 17)   
ซึ่งจะเป็นหน้าจอการบันทึกข้อมูลแหล่งรายงานและข้อมูลผู้ป่วย  ใต้แถบสีน้ำเงินจะมีข้อความว่า  “กรุณา
คลิกที่นี่เพื่ออ่านหมายเหตุก่อนทำการคีย์ข้อมูล” ซึ่งเมื่อคลิกที่ข้อความดังกล่าว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ
สีเขียว โดยมีข้อความในกล่องดังนี้

ก่อนการคีย์ข้อมูล  ให้สังเกตแถบสีเทาที่อยู่เหนือช่องบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (รูปที่ 18 กรอบ A) ซึ่งจะระบุข้อมูล
ประเภทผลิตภัณฑ์ และชนิดผลิตภัณฑ์ ให้ท่านตรวจสอบว่า ข้อมูลดังกล่าวตรงกับที่ท่านต้องการรายงาน  
หรือไม่ กรณีที่ไม่ตรงให้ท่านกลับไปดำเนินการใหม่ตามขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่ข้อที่ 5 เป็นต้นไป โดย
ไปที่เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” เลือก “บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE)” เพื่อจัดการ
ให้ข้อมูลถูกต้องตามต้องการก่อน จึงเลือก “เพิ่มรายงาน”

การเพิ่มรายงาน

1. กรณีเพิ่มรายงานฉบับใหม่ ให้คีย์ข้อมูลแหล่งรายงานและข้อมูลผู้ป่วย แล้วคลิกปุ่มบันทึกให้เรียบร้อย  ระบบ
จะออกเลขที่รายงาน (HPVC No.) ให้อัตโนมัติ เพื่อทำรายการอื่นต่อไป

2. ช่องสำหรับใส่ข้อมูลวันที่ ควรมีรูปแบบดังนี้   dd/mm/yyyy (ค.ศ.) หรือ ddmmyyyy (ค.ศ.) เช่น 01/01/2010 
หรือ 01012010

3. ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * หมายถึง บังคับให้กรอกข้อมูล
4. แนะนำให้เปิดโปรแกรมผ่านบราวเซอร์ IE (Internet Explorer) หรือ Google Chrome
5. หลังจากที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาจดเลข HPVC No. ไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการเข้ามาแก้ไข

รายงานฉบับนั้นๆ หรือใช้ในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

รูปที่ 17 หน้าจอแรกของการเพิ่มรายงาน และหมายเหตุก่อนการบันทึกข้อมูล
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บรรทัดถัดมาจะมีข้อมูลเลขที่รายงานหรือ  HPVC No. (รูปที่ 18 กรอบ B) ซึ่งขณะนี้จะยังไม่มีข้อมูลระบุ 
เนื่องจากเป็นการเพิ่มรายงานใหม่ เมื่อท่านคลิกปุ่มบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล  ระบบจะออกเลขที่รายงานหรือ 
HPVC No. ให้อัตโนมัติ และข้อมูลถัดมา ระบุวันที่รับรายงานและเวลา ซึ่งระบบจะระบุวันเวลาที่เป็นปัจจุบัน
ขณะทำการบันทึก และระบุสถานะรายงานเป็นการบันทึกรายงาน

A

B

รูปที่ 18 ข้อมูลประเภทและชนิดผลิตภัณฑ์
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ก่อนจะบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ให้ตรวจสอบประเภทรายงาน (รูปที่ 19 กรอบ A) ว่าตรงกับประเภทเดียวกับที่
ท่านต้องการรายงานหรือไม่ กรณีที่ไม่ถูกต้องให้กลับไปที่เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” และเลือก 
“บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE)” จากนั้นให้ท่านเลือกประเภทรายงานให้ถูกต้องก่อนจึงเลือก 
“เพิ่มรายงาน”

ข้อมูลที่บังคับให้บันทึกในส่วนนี้ คือ แหล่งที่เกิดเหตุการณ์หรือแหล่งที่รายงาน  (source of event) เลขที่
อ้างอิงของแหล่งรายงาน  วันที่รายงานหรือวันที่ได้รับแจ้งข้อมูล และประเภทผู้วินิจฉัย โดยหน้าจอจะแสดง
เครื่องหมาย * หากไม่บันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายงานได้

การบันทึกข้อมูลแหล่งรายงาน (รูปที่ 19) มีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งที่เกิดเหตุการณ์/แหล่งที่รายงาน  (source of event) ระบบจะขึ้นค่ามาตรฐาน  (default) เป็น

หน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้ใช้งานระบบได้แจ้งไว้
2. เลขที่อ้างอิงของแหล่งรายงาน  มีความสำคัญในการใช้เป็นเลขที่อ้างอิงของหน่วยงานนั้น   กรณีที่มี

ข้อสงสัยหรือต้องสอบถามการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยเฉพาะราย   โดยระบบจะระบุ
เลขที่อ้างอิงนี้เป็นตัวเลขอัตโนมัติทั้งหมดเก้าหลัก เรียงตามลำดับการรายงานก่อนหลัง โดยห้าหลัก
แรกเป็นรหัสมาตรฐานของสถานพยาบาล ส่วนสี่หลักหลังเป็นเลขเรียงตามลำดับที่ของรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากหน่วยงานนั้นๆ ที่รับเข้าในระบบ จากตัวอย่างจะเป็นเลข 106705849 
ซึ่งห้าหลักแรก 10670 เป็นเลขรหัสของโรงพยาบาลขอนแก่น  และสี่หลักหลัง 5849 เป็นรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลำดับที่ 5849 ของโรงพยาบาลขอนแก่น

หมายเหตุ ท่านอาจกำหนดตัวเลขในแต่ละหลักให้แสดงความหมายของรายงานขึ้นเองได้
3. วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล  ให้บันทึกข้อมูลวันที่ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยบันทึก

ข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ dd/mm/yyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน  2 
หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น  วันที่รายงาน  เป็น
วันที่ 16 มีนาคม 2558 จะบันทึกเป็น 16/03/2015 หรืออาจจะบันทึกเป็น 16032015 เป็นต้น

ข้อมูลแหล่งรายงาน

รูปที่ 19 ข้อมูลแหล่งรายงาน

A



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
20  March 16, 2015 AE ONLINE REPORTING SYSTEM

4. เวลาที่รายงาน ให้บันทึกเป็นตัวเลขตามรูปแบบที่กำหนดคือ hh:mm หมายถึง ชั่วโมง 2 หลักและ
นาที 2 หลัก คั่นด้วยเครื่องหมาย colon (:) เช่น เวลา 14 นาฬิกา 25 นาที บันทึกเป็น 14:25 เป็นต้น

5. ชื่อผู้วินิจฉัย ให้บันทึกข้อมูลชื่อของผู้วินิจฉัยรายงาน
6. ประเภทผู้วินิจฉัย ให้ระบุประเภทผู้วินิจฉัยว่าเป็น แพทย์ เภสัชกร  พยาบาล หรือไม่ทราบ กรณีที่ไม่มี

ตัวเลือก ให้เลือกอื่นๆ และคลิกปุ่ม “ระบุ” (รูปที่ 20 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้พิมพ์
ข้อมูลที่ต้องการระบุ (รูปที่ 21) เมื่อระบุเสร็จให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างนั้นกลับมาที่
หน้าจอเดิม กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิมเพื่อ
แก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น

7. ชื่อผู้บันทึกหรือผู้ประเมิน ให้ระบุชื่อผู้บันทึกหรือผู้ประเมินรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 20  ข้อมูลผู้วินิจฉัยเหตุการณ์

รูปที่ 21  การระบุข้อมูลประเภทผู้วินิจฉัยเหตุการณ์ กรณีระบุ “อื่นๆ”

A

B
C
D
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8. ประเภทผู้บันทึกรายงาน/ผู้ประเมิน  ให้ระบุประเภทผู้บันทึกหรือผู้ประเมินรายงาน  AE เป็น  แพทย์ 
เภสัชกร พยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไม่ทราบ กรณีที่ไม่มีตัวเลือก ให้เลือกอื่นๆ และคลิกปุ่ม 
“ระบุ” (รูปที่ 20 กรอบ B) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการระบุ (รูปที่ 22) เมื่อระบุ
เสร็จให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างนั้นลงกลับมาที่หน้าจอเดิม กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือ
ลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว  ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิมเพื่อแก้ไข  หากต้องการลบทั้งหมด    
ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น

9. ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  ใช้บันทึกข้อมูลในกรณีที่ผู้ประเมินมีข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น 
ข้อมูลการประเมินจาก Naranjo’s algorithm, Thai algorithm หรือ WHO algorithm หรือข้อมูล
อื่นๆ การบันทึกทำได้โดยกดกล่องสีเทา ตามรูปที่ 20 กรอบ C ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้พิมพ์
ข้อมูลที่ต้องการระบุ (รูปที่ 23) เมื่อระบุเสร็จให้คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างนั้นลงกลับมา
ที่หน้าจอเดิม กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิม 
เพื่อแก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น

รูปที่ 22  การระบุข้อมูลประเภทผู้บันทึกรายงาน/ผู้ประเมิน กรณีระบุ “อื่นๆ”

รูปที่ 23  การระบุข้อมูลข้อสังเกตของผู้ประเมิน กรณีระบุ “อื่นๆ”
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10. ผู้รายงาน    ในที่นี้หมายถึง  ผู้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ให้ระบุชื่อผู้รายงาน และในช่อง “โทรศัพท์” ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์

11. แหล่งที่ส่งรายงาน/ข้อมูล (source of reporter) ระบบจะขึ้นค่ามาตรฐาน  (default) เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ผู้ใช้งานระบบได้แจ้งไว้    กรณีที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ส่งรายงาน    เช่น    บริษัท
ผู้จำหน่ายยาเป็นแหล่งที่ส่งรายงาน  ให้ท่านคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 20 กรอบ D) ระบบจะเปิด
หน้าต่างใหม่ (รูปที่ 24) ให้ท่านสามารถค้นหาแหล่งที่ส่งรายงาน/ข้อมูลโดยพิมพ์บางส่วนของคำ
หรือทั้งหมดแล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ซึ่งผลของการค้นหาจะแสดงข้อมูล รหัส และแหล่งที่ส่งรายงาน  และ
กลุ่มของหน่วยงานที่ส่งรายงาน  เช่น  เอกชน เป็นต้น  ให้กดคลิกที่ช่องวงกลมหน้ารหัสที่ต้องการเลือก 
เมื่อเลือกแล้วระบบจะปิดหน้าต่างลง

12. เลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ ให้ระบุเลขที่อ้างอิงในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการ
13. สาเหตุการเกิดอาการ AE เลือกสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นว่าเป็นสาเหตุจาก

อะไร โดยมีเลือก 2 กรณีคือ ADR /Vaccine reaction และ Other problem ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
13.1. ADR /Vaccine reaction เลือกในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นสัมพันธ์กับการใช้ยา

หรือวัคซีน  หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ ซึ่งเมื่อคลิกเลือกช่องนี้แล้ว ระบบจะมีกล่องข้อความ
เตือนดังรูปที่ 25 โดยมีข้อความว่า “ระดับความสัมพันธ์นี้ เป็นการประมวลผลของระดับ
ความสัมพันธ์ของ ADR ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรายงานหนึ่งๆ โดยเลือกจากระดับความสัมพันธ์
ของ ADR ตัวที่น้อยที่สุด” ซึ่งช่องข้อมูลที่แสดงระดับความสัมพันธ์นี้จะยังไม่แสดงผลใดๆ 
ในการบันทึกหน้าแรก ระบบจะแสดงผลระดับความสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกข้อมูลบังคับ
ในส่วนของอาการไม่พึงประสงค์ครบ โดยการแสดงผลในช่องข้อมูลจะแบ่งเป็น  4 ระดับ   
คือ  Certain,  Probable,  Possible  หรือ   Unlikely   ซึ่งการแบ่งระดับความสัมพันธ์นี้ไม่มี
ข้อจำกัดว่าท่านจะต้องประเมินความสัมพันธ์ระหว่างยากับเหตุการณ์ (causality 
assessment) ด้วยเครื่องมือใด อาจจะเป็น  Naranjo’s algorithm, Thai algorithm      
หรือ WHO algorithm หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้

รูปที่ 24  การค้นหาแหล่งที่ส่งรายงาน/ข้อมูล
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13.2. Other problem  เลือกในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากสาเหตุอื่น  ซึ่งระบบจะให้
ระบุข้อมูลเพิ่มว่าเป็นสาเหตุใด (รูปที่ 26) โดยให้คลิกเลือกสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าว
รายละเอียดของแต่ละสาเหตุตามลำดับ ดังนี้

รูปที่ 25  การระบุสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา/วัคซีน

รูปที่ 26  การระบุสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสาเหตุอื่นๆ
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13.2.1. Medication error เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากความคลาดเคลื่อนทาง
ยา (รูปที่ 27) ซึ่งต้องระบุเพิ่มเติมว่าความคลาดเคลื่อนทางยานั้นเกิดจาก
กระบวนการใด ซึ่งได้แก่
13.2.1.1. Prescribing error เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการสั่งใช้ยา
13.2.1.2. Dispensing error เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดจ่ายยา
13.2.1.3. Transcribing error เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการคัดลอกคำสั่ง 

      ใช้ยา
13.2.1.4. Administration error เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการบริหารยา
13.2.1.5. Monitoring error เกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการติดตามดูแล

การใช้ยาของผู้ป่วย

รูปที่ 27  การระบุสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากความคลาดเคลื่อนทางยา

รูปที่ 28  การระบุสาเหตุจากความคลาดเคลื่อนทางยาประเภทต่างๆ
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13.2.2. Programmatic error เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากความคลาดเคลื่อนหรือ
ความบกพร่องของระบบ เช่น  ผู้ป่วยเกิด hyperkalemia เนื่องจากเครื่อง infusion pump 
บกพร่องส่งผลให้อัตราการให้ยาคลาดเคลื่อน  เป็นต้น  ทั้งนี้รวมถึงความคลาดเคลื่อนด้าน
การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน (เช่น cold chain system)
13.2.3. Coincident/Underlying disease เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากภาวะโรค
ร่วมอื่นๆ ของผู้ป่วยหรือสาเหตุอื่นๆร่วมด้วย เช่น  ผู้ป่วยมี syncope เนื่องจากพักผ่อนไม่
เพียงพอและสูญเสียน้ำเนื่องจากอากาศร้อนและดื่มน้ำน้อย เป็นต้น 
13.2.4. Product/Problem Defect เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากความบกพร่องของ
ตัวผลิตภัณฑ์เอง (รูปที่ 29) ซึ่งเมื่อคลิกตัวเลือกนี้ ระบบจะปรากฎช่องให้ระบุเลือกเพิ่มเติม
ว่า ผลจากผลิตภัณฑ์เกิดจากปัญหาหรือสาเหตุใด (รูปที่ 30) ซึ่งได้แก่

รูปที่ 29  การระบุสาเหตุการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากปัญหาของผลิตภัณฑ์

รูปที่ 30  การระบุสาเหตุจากปัญหาของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
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13.2.4.1. Substandard ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  เช่น ผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงตลอด หลังใช้ยาลด
ความดันโลหิต ซึ่งตรวจพบภายหลังว่ามีปริมาณตัวยาสำคัญต่ำกว่ามาตรฐาน
13.2.4.2. Contamination ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปนเปื้อน  เช่น  ผู้ป่วยเกิดการคลื่นไส้อาเจียน  เนื่องจากบริโภคยา
สมุนไพรที่มีสารฆ่าแมลงตกค้าง เป็นต้น
13.2.4.3. Adulteration ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสารปลอมปน  ซึ่งเป็นสารที่กฎหมายห้ามใส่ในผลิตภัณฑ์ เช่น  ผู้ป่วย
เด็กมีเลือดออกในปัสสาวะ เนื่องจากบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่มี melamine ปลอมปน 
เป็นต้น
13.2.4.4. Improper storage ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเนื่องจากมีการจัดเก็บไม่เหมาะสม เช่น ผู้ป่วยมีผื่นแดง
มากขึ้นหลังจากใช้ครีมกันแดดที่เสื่อมสภาพ (เนื่องด้วยการจัดเก็บในที่ร้อนเกินไป
ทำให้ครีมเนื้อข้นเปลี่ยนสภาพเป็นครีมเหลว)
13.2.4.5. Expired drug ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดจาก การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ เช่น  ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง ปวดบิด หลังบริโภคยาแก้ไอ    
ที่หมดอายุแล้ว เป็นต้น

13.2.5. Accident เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ได้ตั้งใจ เช่น 
ผู้ป่วยเกิดอาการหน้ามืด ความดันต่ำ เนื่องจากต้องการอมยาหอม แต่หยิบยาอมใต้ลิ้น 
isosorbide มาบริโภค เป็นต้น
13.2.6. Suicide เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้เกิดการเสียชีวิต    
เช่น  ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้  อาเจียน  เนื่องจากตั้งใจบริโภค paracetamol กว่า 20 เม็ด   
เพื่อให้เกิดการเสียชีวิต เป็นต้น
13.2.7. Misuse/Drug Abuse เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยตั้งใจ เช่น  ผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ความดันต่ำ 
เนื่องจากบริโภคยาแก้ปวดร่วมกับแอลกอฮอล์ เพื่อให้รู้สึกสบายและเคลิบเคลิ้ม เป็นต้น
13.2.8. Other (specified) ให้เลือกตัวเลือกนี้ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ได้เกิด
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งเมื่อคลิกตัวเลือกนี้ ระบบจะปรากฎช่องให้ระบุข้อความเพิ่ม
เติม (รูปที่ 31)
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เมื่อบันทึกในส่วนของข้อมูลแหล่งรายงานครบถ้วน จะต้องบันทึกข้อมูลในส่วนของข้อมูลผู้ป่วยเพิ่มเติม จึงจะ
สามารถบันทึกข้อมูลจัดเก็บในระบบได้

รูปที่ 31  การระบุสาเหตุจากปัญหาอื่นๆ ที่ไม่มีตัวเลือก
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ข้อมูลผู้ป่วยที่บังคับให้บันทึกในส่วนนี้ คือ เพศ ภาวะหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์ 
ระดับความร้ายแรง และผลลัพธ์ โดยหน้าจอจะแสดงเครื่องหมาย * หากไม่บันทึกข้อมูลในส่วนนี้             
ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายงานได้
ข้อมูลผู้ป่วยมีรายละเอียดในการบันทึก (รูปที่ 32) ดังนี้
1. เลขที่ผู้ป่วย ให้บันทึกเลขที่ทั่วไปของผู้ป่วย (hospital number, HN) โดยบันทึกเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลข

เท่านั้น  เช่น  HN 58-04392 ให้บันทึกเป็น “5804392” เป็นต้น  กรณีที่เป็นผู้ป่วยใน  ให้บันทึกทั้ง HN และ
เลขที่ผู้ป่วยใน (admission number, AN) โดยให้บันทึกเป็นตัวเลขเท่านั้นเช่นเดียวกันกับ HN

2. เลขประจำตัวประชาชน  ให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก (เว้นแต่ผู้ป่วยไม่ยินยอม) กรณีที่
เป็นชาวต่างชาติ ให้บันทึกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (identification number) เช่นเดียวกัน 

หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะเอื้อในการค้นหาประวัติแพ้ยาที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ทั้งนี้ การค้นหาประวัติแพ้ยาจะค้นได้จาก    
เลขประจำตัวประชาชนที่มีการบันทึกไว้เท่านั้น
3. คำนำหน้าชื่อผู้ป่วย ให้คลิกที่ลูกศรขึ้นลงเพื่อเลือกคำนำหน้า ได้แก่ นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง 

และไม่ระบุ

ข้อมูลผู้ป่วย
Patient Information

“Yesterday is history, 
tomorrow is a mystery, 
today is a gift of God, 
which is why we call it the present.”
Bil Keane

Photo by

Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD
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4. ชื่อผู้ป่วย นามสกุลผู้ป่วย ให้บันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยแยกตามช่องข้อมูล กรณีที่ผู้ป่วยไม่
ยินยอมให้บันทึกข้อมูล ให้เว้นการบันทึกไว้ สำหรับกรณีที่เป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิก ให้บันทึกเป็นรหัส
ผู้ป่วยที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น ๆ

5. ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย
5.1. ระบบจะตั้งค่ามาตรฐานว่า “ไม่มี” (รูปที่ 33)
5.2. ถ้ามีข้อมูลที่อยู่ให้เลือก “มี” ระบบจะให้บันทึกข้อมูลที่อยู่โดย 

5.2.1.บันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ หรือ เลขที่บ้าน ซอย ถนน (รูปที่ 34 กรอบ A) 

รูปที่ 32  รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย

รูปที่ 33  ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย กรณีที่ไม่มีหรือไม่ระบุที่อยู่

รูปที่ 34  กรณีที่มีที่อยู่ขณะเริ่มป่วย

BA
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5.2.2. ข้อมูล ตำบล อำเภอ และจังหวัด บันทึกโดยกดคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 34 กรอบ B) ระบบจะ
เปิดหน้าต่างใหม่ ให้ค้นหา โดยระบุ ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด และกดปุ่ม “ค้นหา” (รูปที่ 35)

5.2.3. ระบบจะแสดง ตำบล อำเภอ และจังหวัด ที่ตรงกับคำที่ค้นหา (รูปที่ 36) เลือกโดยการปุ่มกลม
ที่ระบุหน้าชื่อตำบล อำเภอ และจังหวัดที่ตรงตามต้องการ (รูปที่ 36 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่าง 
และข้อมูลตำบล อำเภอ จังหวัดที่เลือกจะปรากฎในหน้าบันทึกรายงานให้โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 37)

5.2.4. กรณีไม่ทราบที่อยู่ที่ชัดเจน ให้ระบุข้อมูลที่มีในกรอบช่อง “กรณีไม่ทราบจังหวัด / อำเภอ หรือ
ตำบลแน่นอน”

6. เชื้อชาติ ระบุเชื้อชาติโดยการคลิกเลือก (รูปที่ 38)
7. อาชีพผู้ป่วย ระบุอาชีพของผู้ป่วยกรณีที่ทราบ (รูปที่ 38)
8. ประเภทผู้ป่วย ให้เลือกเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือไม่ระบุ กรณีที่ไม่เลือกระบบจะตั้งค่ามาตรฐานเป็น 

“ไม่ระบุ”
9. เพศ เลือกเป็นหญิง ชาย หรือไม่ระบุเพศ (รูปที่ 38)

รูปที่ 35  การค้นหา จังหวัด อำเภอ หรือตำบล

รูปที่ 36  ผลการสืบค้นจาก จังหวัด อำเภอ หรือตำบล

A

รูปที่ 37  การระบุ จังหวัด อำเภอ หรือตำบล หลังคลิกเลือกข้อมูล
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10. อายุผู้ป่วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอายุผู้ป่วยมีดังนี้
10.1. ระบุวันเกิดของผู้ป่วย ในกรณีที่ทราบ โดยบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ 

dd/mm/yyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน 2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงาน
จะใช้เป็นปีพุทธศักราช เช่น  วันเกิด เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2516 จะบันทึกเป็น  20/11/2516 
หรืออาจจะบันทึกเป็น 20112516 เป็นต้น

10.2. ระบุอายุ ให้คลิกเลือก (รูปที่ 39) โดย
10.2.1.ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 1 เดือน  ให้รายงานเป็นวัน (1 วันถึง 29 วัน) สำหรับกรณีที่แรกเกิด   

ให้เลือก “<1 วัน” พร้อมระบุน้ำหนักในช่อง “น้ำหนัก” โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
10.2.2. ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 3  ปี ให้รายงานหน่วยเป็นเดือน    (1 เดือนถึง 35 เดือน) หรือเป็น

สัปดาห์ (1 สัปดาห์ถึง 7 สัปดาห์) พร้อมระบุน้ำหนักในช่อง “น้ำหนัก” โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
10.2.3. ผู้ป่วยที่มีอายุ 3  ปีหรือมากกว่า  ให้รายงานหน่วยเป็นปี กรณีที่มากกว่า 99 ปี ให้เลือก 

“>99 ปี”
10.2.4. กรณีที่ไม่ทราบอายุที่แน่นอน  แต่อาจคาดคะเนได้ โปรดใช้การคาดคะเนที่ใกล้เคียงที่สุด 

หากไม่สามารถคาดคะเนได้ ให้เลือก “ไม่ระบุ”
10.2.5. สำหรับมารดาที่ให้กำเนิดทารกพิการ (เนื่องจากการใช้ยาของมารดา) โปรดระบุอายุ เพศ 

และน้ำหนักของทารกร่วมด้วย

รูปที่ 38  ข้อมูลเชื้อชาติ อาชีพ ประเภทผู้ป่วย เพศ อายุ วันที่เข้ารับการรักษา และ vital sign

รูปที่ 39  การเลือกอายุของผู้ป่วยซึ่งระบุเป็นหน่วยวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี
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11. วันที่เข้ารับการรักษา (รูปที่ 38) ระบุในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน โดยระบุวันที่รับผู้ป่วยเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน 
และบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ dd/mm/yyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน 2 
หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช

12. vital sign ให้บันทึกค่าความดันโลหิต (blood pressure, BP) ทั้งค่าบน (systolic) และค่าล่าง 
(diastolic) ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate, HR) และค่าอัตราการหายใจ (respiratory rate, RR) 
ซึ่งเป็นค่าของวันแรกของการรับเข้ารักษา โดยระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น (รูปที่ 38)

13. ภาวะหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระบุภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ขณะที่ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
สงสัย (รูปที่ 40) ซึ่งภาวะทางสุขภาพนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้บันทึกโดย
13.1. กรณีที่ไม่ทราบภาวะอื่นๆ ให้เลือก “ไม่ทราบ” 
13.2. กรณีที่ไม่มีภาวะอื่นๆ ให้เลือก “ไม่มี”
13.3. กรณีที่มีภาวะอื่นๆ ให้เลือก “มี” พร้อมระบุข้อมูลโดยคลิกที่กล่องสีเทา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ 

(รูปที่ 41) ให้บันทึกข้อมูลภาวะที่เกี่ยวข้อง เมื่อบันทึกเสร็จให้กด “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างกลับมา
ที่หน้าจอเดิม กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิม 
เพื่อแก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น     
ภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่
13.3.1. ภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว เช่น  ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การทำงานของตับ

หรือไตบกพร่อง
13.3.2. ภาวะตั้งครรภ์
13.3.3. พฤติกรรมทางสังคม เช่น ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ทางที่ผิด

รูปที่ 40  ข้อมูลภาวะหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 41  การระบุภาวะหรือโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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14. ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์ ระบุข้อมูลโดย
14.1. กรณีที่ไม่ทราบข้อมูลประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์ ให้เลือก “ไม่ทราบ”
14.2. กรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์      หรือการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์    ให้เลือก 

“ไม่มี”
14.3. กรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์หรือการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้เลือก “มี” และระบุ

ข้อมูลเพิ่ม โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 42) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ (รูปที่ 43) ให้บรรยาย
ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เคยเกิด เช่น “Co-trimoxazole เกิด  fixed-
drug eruption” เมื่อบันทึกเสร็จให้กด “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างกลับมาที่หน้าจอเดิม กรณีที่
ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิม เพื่อแก้ไข หาก
ต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น

รูปที่ 42  ข้อมูลประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 43  การระบุการแพ้ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 44  การระบุความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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15. ระดับความร้ายแรง (seriousness) ระบุความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดย
15.1. กรณีที่ไม่ระบุความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้เลือก “ไม่ระบุ”
15.2. หากประเมินความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ว่าเป็นร้ายแรง (serious) หรือไม่ร้ายแรง 

(non-serious) เบื้องต้นให้พิจารณาตามเกณฑ์ร้ายแรงก่อน  โดยคลิกที่ “ร้ายแรง” ซึ่งระบบจะให้ระบุ
ระดับความร้ายแรงเพิ่ม (รูปที่ 44) โดยพิจารณาเลือกระดับที่ตรงตามต้องการ ได้แก่
15.2.1. results in death (เสียชีวิต) หมายถึง การเสียชีวิตนั้นอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น โดยให้ระบุวันเดือนปีที่ผู้ป่วย
เสียชีวิต (ถ้าทราบ) ทั้งนี้การเสียชีวิตในกรณีนี้ไม่รวมถึงการที่ทารกเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์        
(การแท้งบุตร) อันเนื่องมาจากความผิดปกติมาแต่กำเนิด (congenital anomaly) หรือการตั้ง
ครรภ์ล้มเหลว (miscarried)

หมายเหตุ ในกรณีที่เลือกความร้ายแรงตัวเลือกนี้ การบันทึกผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดภายหลังเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในช่อง “ผลลัพธ์” จะเลือกได้เพียงสองทางเลือกคือ “เสียชีวิตเนื่องจากอาการ         
ไม่พึงประสงค์” หรือ “เสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์” เท่านั้น (รูปที่ 45) ซึ่งจะกล่าว             
รายละเอียดในหัวข้อผลลัพธ์ต่อไป

15.2.2. life threatening (อันตรายถึงชีวิต) หมายถึง เมื่อผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ณ 
เวลาที่เกิดเหตุการณ์เช่น เกิดภาวะ anaphylactic shock, apnea เป็นต้น

15.2.3. caused/prolong hospitalization เมื่อเลือกระดับความร้ายแรงนี้ ระบบจะให้ระบุเพิ่ม 
(รูปที่ 46) โดยพิจารณาเลือกระดับที่ตรงตามต้องการ ได้แก่
15.2.3.1. ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (requires inpatient hospitalization) หมายถึง 

เมื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรณี
ผู้ป่วยต้องสังเกตการณ์ที่ห้องฉุกเฉิน  โดยไม่มีความเสี่ยงถึงชีวิต ณ เวลานั้น  ให้เลือก "other 
medically important condition” (อื่นๆ ที่มีความสำคัญทางการแพทย์)

15.2.3.2. เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น (prolongation of existing hospitalization) 
หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้น  เป็นเหตุให้ใช้เวลาการรักษาในโรงพยาบาล
ยาวนานขึ้น

รูปที่ 45 การระบุผลลัพธ์กรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต

รูปที่ 46  การระบุความร้ายแรงกรณีที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล
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15.2.4. disabling/incapacitating หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคล 
ดังกล่าวไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร  (persistent) หรือ
อย่างมีนัยสำคัญ (significant disability/incapacity) ทำให้เกิดความเสียหาย หรือการทำลาย
โครงสร้างหน้าที่ของร่างกายผู้ป่วย หรือ ความสามารถ และ/หรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น 
ตาบอด ไตวาย เป็นต้น

15.2.5. congenital anomaly/birth defect เลือกในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อน
การตั้งครรภ์หรือในระหว่างการตั้งครรภ์แล้วส่งผลให้ทารกเกิดความผิดปกติแต่กำเนิด/ทารกวิรูป

15.2.6. other medically important condition หมายถึง กรณีอื่นที่มีความสำคัญทางการแพทย์
เนื่องจาก อาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น  การผ่าตัด หรือโรคอื่นตามมา 
เป็นต้น  กรณีนี้รวมถึงผู้ป่วยที่เกิดปัญหาการหายใจติดขัดอย่างรุนแรง และต้องรับการรักษาใน
ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยเกิดอาการชัก หมดสติ หรือ ระบบเลือดผิดปกติ เป็นต้น

15.3. หากประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้ว ไม่เข้าข่ายกรณีที่ระบุในหัวข้อร้ายแรง      
ให้เลือก “ไม่ร้ายแรง”

16. ผลลัพธ์ (outcomes) ระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยหัวข้อที่ระบุให้เลือก
จะขึ้นกับระดับความร้ายแรง โดย
16.1.ในกรณีที่เลือกระดับความร้ายแรง เป็น  “results in death” ในส่วนของการบันทึกผลลัพธ์ 

(outcome) ที่เกิดภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในช่อง “ผลลัพธ์” จะเลือกได้เพียงสองทาง
เลือก (รูปที่ 45) คือ 
16.1.1. เสียชีวิตเนื่องจากอาการอันไม่พึงประสงค์ (death due to adverse event) หมายถึง 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เช่น  ผู้ป่วยรับประทานยา Co-trimoxazole 
แล้วเกิด Steven Johnsons Syndrome (SJS) ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะ sepsis ในกรณีนี้
ถือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยภาวะ sepsis เกิดต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน
ของ SJS

16.1.2. เสียชีวิตเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (health product may be contributory) 
หมายถึง ผู้ป่วยเสียชีวิตจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นหนึ่งในปัจจัย    
ดังกล่าว และอาจเนื่องมาจากผลร่วมกันของภาวะโรคร่วม (underlying disease) ของผู้ป่วยเอง
ร่วมกับการได้รับยา เช่น  ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็น  ventricular arrhythmia แล้วได้รับยา 
cisapride หลังจากนั้นผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยอาการ  ventricular arrhythmia กรณีนี้การเสียชีวิต
เกี่ยวข้องกับสองปัจจัยที่มีผลลัพธ์ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต คือ  โรคประจำตัวของผู้ป่วยเอง และการได้รับ
ยา cisapride เป็นต้น

16.2. กรณีที่เลือกระดับความร้ายแรงเป็น  “ไม่ระบุ” หรือ “ไม่ร้ายแรง” หรือ  “ร้ายแรง” ที่ไม่ใช่ “results 
in death” สามารถระบุผลลัพธ์ได้ดังนี้ (รูปที่ 47)

รูปที่ 47  การระบุผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กรณีไม่ร้ายแรง หรือร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิต
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16.2.1. ยังมีอาการอยู่ (not yet recovered) หมายถึง ยังคงมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นอยู่ในวันที่
บันทึกรายงาน  เช่น  ผู้ป่วยที่เป็น tardive dyskinesia จากการใช้ยาในกลุ่ม antipsychotics ที่ถึง
แม้จะหยุดยาหรือ เปลี่ยนไปใช้ตัวยาอื่นแล้ว ผู้ป่วยก็ยังคงมีอาการดังกล่าว

16.2.2. อาการดีขึ้นแต่ยังไม่หาย (recovering) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนั้นทุเลา
ลงแล้ว แต่ยังไม่หายขาด

16.2.3. หายโดยมีร่องรอยเดิม (recovered with sequelae) หมายถึง ผู้ป่วยสามารถหายเป็นปกติ 
แต่ยังคงมีอาการหรือร่องรอยที่เป็นผลจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นเหลืออยู่ เช่น fixed drug 
eruption

16.2.4. หายเป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม (recovered without sequelae) หมายถึง ผู้ป่วยหาย
เป็นปกติ โดยที่ไม่มีอาการหรือร่องรอยที่เป็นผลจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหลืออยู่ 

16.2.5. เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (unrelated to health product) 
หมายถึง ผู้ป่วยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเลย เช่น  ผู้ป่วย
เป็น  brain abscess แล้วได้รับยา cloxacillin ชนิดฉีด หลังจากได้รับยาผู้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา 
เกิดผื่นคัน (pruritus) และในระหว่างที่รับการรักษาอาการแพ้ยาอยู่นั้น  ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจาก 
brain abscess 

16.2.6. ไม่สามารถติดตามผลได้ หมายถึง ไม่ทราบผลลัพธ์หรือไม่สามารถติดตามผลลัพธ์ภายหลัง
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

17. สาเหตุที่มารักษา ระบุสาเหตุที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในครั้งนั้นๆ และได้รับผลิตภัณฑ์ที่ทำให้
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ สามารถระบุได้โดย
17.1. ระบุรหัสโรคมาตรฐาน (International Classification Disease 10, ICD 10) โดย

17.1.1. ค้นหา ICD 10 โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 48 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้ระบุ
คำสำคัญจากรหัส ICD 10 หรือชื่อโรคตามที่ระบุใน ICD 10 (รูปที่ 49) โดยพิมพ์บางส่วนของคำ
หรือทั้งหมดแล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ซึ่งผลของการค้นหาจะแสดงข้อมูลรหัส และชื่อโรค (รูปที่ 50) ให้
กดคลิกที่ช่องวงกลมหน้ารหัสที่ต้องการเลือก (รูปที่ 50 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่างลง และรหัส 
ICD 10 จะปรากฎในหน้าบันทึกรายงานให้โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 51)

รูปที่ 48  การระบุสาเหตุที่มารักษาด้วยรหัสโรคมาตรฐาน

A

รูปที่ 49  การค้นหารหัสโรคมาตรฐาน (International Classification Disease 10, ICD 10)

B
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17.1.2. กรณีที่ต้องการระบุสาเหตุที่มารักษาด้วยการบรรยาย ทำได้โดย
17.1.2.1. คลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 48 กรอบ B) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ (รูปที่ 52) ให้ระบุ

ข้อความที่ต้องการบรรยายสาเหตุที่มารักษา และกด “ตกลง” ระบบจะปิดหน้าต่างกลับมาที่
หน้าจอเดิม กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่น
เดิม เพื่อแก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดใน
กล่องนั้น

รูปที่ 50  ผลการสืบค้นรหัสโรคมาตรฐาน (International Classification Disease 10, ICD 10)

A

รูปที่ 52  การระบุสาเหตุที่มารักษาด้วยการบรรยาย

รูปที่ 51  ผลการเลือกรหัสโรคมาตรฐาน
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18. หมายเหตุ ช่องการบันทึกนี้ ท่านสามารถระบุข้อความที่ต้องการนอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น

19. ประเทศที่พบอาการ ระบบจะกำหนดค่ามาตรฐานเป็นประเทศไทย กรณีที่ต้องการเลือกประเทศอื่น  ให้กด
คลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 53 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้ระบุประเทศแล้วกดปุ่ม “ค้นหา” ซึ่งผล
ของการค้นหาจะแสดงข้อมูลรหัส และชื่อประเทศ ให้กดคลิกที่ช่องวงกลมหน้ารหัสที่ต้องการเลือก ระบบ
จะปิดหน้าต่างลง และประเทศที่เลือก จะปรากฎในหน้าบันทึกรายงานให้โดยอัตโนมัติ

20. ระยะเวลาอาการปรากฎหลังการบริโภค ให้ระบุช่วงระยะเวลาเป็นวัน ชั่วโมง นาที โดยระบุเป็นตัวเลข
21. เคยบริโภคสิ่งที่สงสัยมาก่อน  ให้ระบุเลือก “ไม่ทราบ” หรือ “ไม่เคย” หรือ “เคย” ทั้งนี้ระบบจะกำหนด 

ค่ามาตรฐานเป็น “ไม่ทราบ”
22. การบริโภคครั้งก่อนก่อให้เกิดอาการเหมือนหรือคล้ายกับอาการครั้งนี้ ให้ระบุเลือก “ไม่ทราบ” หรือ 

“ไม่ใช่” หรือ “เคย” ทั้งนี้ระบบจะกำหนดค่ามาตรฐานเป็น “ไม่ใช่”
23. เมื่อระบุข้อมูลรายงานในส่วนของข้อมูลแหล่งรายงานและข้อมูลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ที่ส่วนล่างสุดของ

หน้าจอ ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลรายงาน  (รูปที่ 54) ซึ่งระบบจะตรวจสอบในส่วนของ
ข้อมูลบังคับ โดย
23.1. กรณีที่บันทึกข้อมูลในส่วนข้อมูลบังคับไม่ครบถ้วน  ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายงาน  โดย

ระบบจะแสดงกล่องข้อความ แจ้งเตือนให้ท่านบันทึกข้อมูลบังคับในส่วนนั้นๆให้ครบก่อน ระบบจึงจะ
อนุญาตให้บันทึกรายงานได้ เช่น  ลืมบันทึกข้อมูลที่เป็นวันที่รายงาน เมื่อกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบ
จะแจ้งเตือนให้บันทึกวันที่รายงาน ดังรูปที่ 55

23.2. หากมีการบันทึกครบถ้วน ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าข้อมูลได้รับการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว   
ดังรูปที่ 56 คลิกปุ่มตอบตกลง ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งระดับคุณภาพรายงานตามเกณฑ์    
ในการบันทึกข้อมูลแต่ละหน้า (รูปที่ 57) เมื่อคลิกปุ่มตอบตกลง ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานที่มีเลขที่
รายงาน หรือ HPVC No. โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 58 กรอบ A)

รูปที่ 53  การระบุประเทศที่พบอาการ

A

รูปที่ 54  การบันทึกจัดเก็บรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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24. เมื่อระบบออกเลขที่รายงาน หรือ HPVC No. แล้ว หน้อจอจะแสดงแถบข้อมูลย่อยให้บันทึกข้อมูลใน
ส่วนอื่นต่อไป (รูปที่ 58) ซึ่งได้แก่ ข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ ข้อมูลความผิดปกติของค่า Lab ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อมูลเอกสารแนบ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดการบันทึกในหัวข้อต่อไป 

หมายเหตุ  ท่านควรบันทึกเลขที่รายงานหรือ HPVC No. ของรายงานแต่ละฉบับ เพื่อความสะดวกในการเข้า
มาแก้ไขหรือตรวจสอบรายงานฉบับนั้นๆ หรือใช้ในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่

รูปที่ 56  กล่องข้อความแสดงการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อย

รูปที่ 57  กล่องข้อความแสดงระดับคุณภาพรายงาน

รูปที่ 55  กล่องข้อความเตือนการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน

รูปที่ 58 ระบบแสดงเลขที่รายงาน หรือ HPVC No. และแถบบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

A
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25. กรณีที่บันทึกข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว ท่านต้องการเพิ่มการบันทึกรายงานฉบับใหม่ ให้คลิกปุ่ม           
“เพิ่มรายงานฉบับใหม่” (รูปที่ 59) ระบบจะแสดงหน้อจอเพื่อรองรับข้อมูลฉบับใหม่ต่อไป

26. กรณีที่ไม่ต้องการบันทึกรายงานต่อและต้องการออกจากระบบ ให้คลิกปุ่ม “ออก” (รูปที่ 60) เมือคลิกปุ่ม 
“ออก” ระบบจะปรากฎกล่องข้อความเตือนให้บันทึกจำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและวันนอน (รูปที่ 61)

รูปที่ 59  การเพิ่มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฉบับใหม่

รูปที่ 60  การออกจากระบบการบันทึกข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่61  ข้อความเตือนให้บันทึกจำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกและจำนวนวันนอน
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“Success is not 
final, failure is not 
fatal: it is the 
courage to 
continue that 
counts.”

Winston S. 
Churchill

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หนึ่งเหตุการณ์ อาจพบอาการไม่พึงประสงค์หลายอาการได้ เช่น  ผู้ป่วยได้รับ 
diclofenac แล้วมีอาการคัน  (pruritus) ผิวหนังเป็นผื่นแดง (rash) เป็นต้น  ดังนั้นในการรายงานเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์หนึ่งฉบับ สามารถระบุอาการตาม WHO Adverse Reaction Terminology ได้มากกว่าหนึ่ง
อาการ ซึ่งข้อมูลที่บังคับให้บันทึกในส่วนนี้ คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ วันที่เกิดอาการ  ระดับความสัมพันธ์ 
โดยหน้าจอจะแสดงเครื่องหมาย * หากไม่บันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแจ้งไม่อนุญาตให้บันทึกรายงานได้
เมื่อบันทึกจัดเก็บข้อมูลในระบบแล้วทั้งในส่วนข้อมูลแหล่งรายงานและข้อมูลผู้ป่วย ระบบจะแสดงหน้าจอ  
ดังรูปที่ 62 ซึ่งระบุแถบข้อมูลอื่นๆให้บันทึกเพิ่ม สำหรับการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้เลือกที่
แถบเมนู “ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์” (รูปที่ 62 กรอบ A) ซึ่งเมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอดัง
รูปที่ 63 โดยแสดงข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ ตลอดจน  HPVC No. เช่นเดียวกันกับหน้าจอ
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
Adverse Event Information

A

รูปที่ 62  แถบบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และข้อมูลอื่นๆ

Photo by
Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD
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ใต้แถบเมนูข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จะระบุจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ เป็น  “0 รายการ” เนื่องจากเป็น
รายงานใหม่จะยังไม่มีรายการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ แถบสีถัดมาจะระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ ลำดับที่ วันที่เกิดอาการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และระดับความสัมพันธ์ (รูปที่ 63) 
แถบบรรทัดสีเขียวถัดมาจะระบุสถานะการทำงาน คือ การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีรายละเอียดในการบันทึก ดังนี้
1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระบบจะยึดหลักตาม WHO Adverse Reaction Terminology ซึ่งค้นหาโดยกด

คลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 64 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ค้นหา (รูปที่ 65) โดยพิมพ์อาการหรือ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งค้นหาได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น  “ผื่น” หรือ “ตับ” หรือ “enzyme” 
เป็นต้น  และกดปุ่ม “ค้นหา” ซึ่งระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 66)     
โดยแสดงรหัส และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เลือกโดยการกด 
ปุ่มกลมที่ระบุหน้าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ตรงตามต้องการ (รูปที่ 66 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่าง และ
ใส่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นในหน้าบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 67)

หมายเหตุ หากไม่พบข้อความที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้ ให้ระบุข้อความที่กว้างกว่าและครอบคลุมคำที่ต้องการ 
หากไม่พบข้อความที่กว้างกว่าให้ท่านแจ้งมาที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ทาง 
email ที่ adr@fda.moph.go.th

รูปที่ 63  หน้าจอการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

A
รูปที่ 64 การระบุเลือกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

mailto:adr@moph.go.th
mailto:adr@moph.go.th
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รูปที่ 65 การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 66 ผลการสืบค้นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

A



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
AE ONLINE REPORTING SYSTEM March 16, 2015     45

2. กรณีที่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ท่านสามารถบรรยายเพิ่มเติมโดยไปที่ช่องข้อมูล 
“บรรยาย AE” และกดที่กล่องสีเทา (รูปที่ 67 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้บันทึกข้อความ เช่น 
“ผู้ป่วยมีผื่นเริ่มจากลำตัว” หรือ “rash start from trunk” เป็นต้น  (รูปที่ 68) เมื่อเสร็จแล้วกด “ตกลง” 
เพื่อบันทึกข้อมูล กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิม 
เพื่อแก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมดในกล่องนั้น

3. labeled/non-labeled ให้ระบุว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับยาหรือผลิตภัณฑ์ 
(labeled) หรือไม่ได้ระบุไว้ (non-labeled) (รูปที่ 69) ซึ่งกรณีที่เลือกระบุในหัวข้อนี้แล้ว ระบบจะให้ข้าม
การระบุในหัวข้อ preventable/non-preventable 

A
รูปที่ 67 การระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติม

รูปที่ 68 การบรรยายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 69 การระบุ labeled หรือ non-labeled adverse event



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
46  March 16, 2015 AE ONLINE REPORTING SYSTEM

4. preventable/non-preventable ให้ระบุว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นสามารถป้องกันการเกิดขึ้นได้ 
(preventable) หรือไม่สามารถป้องกันได้ (non-preventable) (รูปที่ 70) ซึ่งกรณีที่เลือกระบุในหัวข้อนี้
แล้ว ระบบจะไม่รับข้อมูลที่ระบุในหัวข้อ labeled/non-labeled

5. วันที่เกิดอาการ ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ ddmmyyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 
หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4  หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น  วันที่เกิด
อาการ เป็นวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 จะบันทึกเป็น  14072014 เป็นต้น  (รูปที่ 71) กรณีที่ไม่ทราบวันที่
แน่นอนของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้บรรยายช่วงการเกิดที่ใกล้เคียงที่สุดในช่อง “กรณีที่ไม่
ทราบวันที่แน่นอน”

6. เวลา กรณีที่ทราบ ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตามรูปแบบที่กำหนดคือ hh:mm หมายถึง ชั่วโมง 2 หลัก
และนาที 2 หลัก คั่นด้วยเครื่องหมาย colon (:) เช่น เวลา 13 นาฬิกา 50 นาที บันทึกเป็น 13:50 เป็นต้น

7. วันสิ้นสุดเหตุการณ์ กรณีที่ทราบ ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ ddmmyyyy ซึ่ง
หมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4  หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสต
ศักราช เช่น วันสิ้นสุดเหตุการณ์ เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จะบันทึกเป็น 18022015 เป็นต้น

รูปที่ 70 การระบุ preventable หรือ non-preventable adverse event

รูปที่ 71 การระบุวันที่เกิดอาการและวันสิ้นสุดเหตุการณ์
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8.  ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) หมายถึง ให้ระบุสถานการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ภายหลังเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และอาการของผู้ป่วย โดยให้เลือกจากข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
8.1. หยุดใช้ (Dechallenge) หมายถึง หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยหยุดใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่สงสัย โดยระบบจะให้ระบุเพิ่มว่า แล้วเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยนั้น      
เป็นอย่างไร (รูปที่ 72)

8.1.1. อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน  (definite improvement) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นดีขึ้น
โดยสามารถสังเกตได้ ซึ่งหากเลือกข้อนี้ ระบบจะให้ระบุเพิ่มว่า ภายหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว   
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำหรือไม่ หากมีการใช้ซ้ำ แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร (รูปที่ 73)
8.1.1.1.ไม่มีการใช้ซ้ำ (no rechallenge performed) หมายถึง ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ที่สงสัยซ้ำอีกครั้ง
8.1.1.2. ทดลองใช้ซ้ำ (Rechallenge) หมายถึง ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ผู้ป่วย

หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยแล้วอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ ต่อมาผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์         
ที่สงสัยอีกครั้ง ทั้งการตั้งใจทดลองให้ซ้ำ หรือได้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งระบบจะให้ระบุ      
เพิ่มเติมว่าการได้รับผลิตภัณฑ์ที่สงสัยซ้ำแล้ว ผู้ป่วยมีอาการเป็นอย่างไร
8.1.1.2.1. เกิดอาการขึ้นอีก (recurrence of symptom) หมายถึง ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์   

ไม่พึงประสงค์เดิมขึ้นอีกครั้งหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยซ้ำอีกครั้ง
8.1.1.2.2. ไม่เกิดอาการขึ้นอีก  (no recurrence)  หมายถึง  ผู้ป่วยไม่เกิดเหตุการณ์            

ไม่พึงประสงค์เดิมซ้ำอีก หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยซ้ำอีกครั้ง
8.1.1.2.3. ไม่มีการให้ยาซ้ำ 
8.1.1.2.4. ไม่ทราบ  (unknown)  หมายถึง  ไม่ทราบผลหรือไม่มีข้อมูลการเกิดเหตุการณ์    

ไม่พึงประสงค์ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยซ้ำอีกครั้ง
8.1.2. อาการไม่ดีขึ้น   (no improvement) หมายถึง  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยนั้นไม่ดีขึ้น

หลังจากหยุดใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย
8.1.3. ไม่ทราบ หมายถึง ไม่ทราบผลหรือไม่มีข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังจากหยุดใช้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย

รูปที่ 72  ผลลัพธ์เมื่อหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ภายหลังการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 73  ผลลัพธ์เมื่อหยุดใช้ผลิตภัณฑ์และการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ซ้ำ
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8.2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อไป หมายถึง หลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยยังคงใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่สงสัยนั้นต่อไปโดยไม่มีการหยุดใช้ โดยระบบจะให้ระบุเพิ่มว่า การได้รับผลิตภัณฑ์ที่สงสัย
ต่อนั้นได้รับแบบใด (รูปที่ 74) จากหัวข้อย่อยดังนี้

8.2.1. เปลี่ยนวิธีการบริหารยา หมายถึง ผู้ป่วยได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารยา เช่น  กินก่อนอาหาร 
เป็นหลังอาหาร การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (intravenous bolus) เป็นการหยดยาเข้าทาง 
หลอดเลือดดำ (intravenous infusion drip) เป็นต้น

8.2.2. ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อในขนาดเดิม หมายถึง ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อในวิธีการบริหารเดิม 
ขนาดเดิม (same dosage regimen)

8.2.3. ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ  แต่ลดขนาดลง หมายถึง ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อในขนาดการใช้ที่
ลดลง

ข้อสังเกต ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อไป ระบบจะให้ระบุเพิ่มว่า หลังจากการใช้
ผลิตภัณฑ์ต่อโดยไม่หยุดใช้นั้น  อาการเป็นอย่างไร ซึ่งตัวเลือกได้แก่ อาการดีขึ้นอย่างชัดเจน  อาการไม่ดีขึ้น 
หรือ ไม่ทราบ (รูปที่ 75) 

8.3. ไม่ระบุ  หมายถึง  ไม่ทราบหรือไม่มีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับการติดตามภายหลังเกิดเหตุการณ์            
ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 74  รูปแบบของการใช้ผลิตภัณฑ์กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อไป

รูปที่ 75  ผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์กรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อไป
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9.  การรักษา สามารถระบุรายละเอียดของการให้การรักษาเหตุการณ์ไม่ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้ป่วยได้ 

10. ข้อสังเกตของผู้ส่งรายงาน  ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านสังเกตได้เกี่ยวกับการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในครั้งนั้น โดยกดที่กล่องสีเทา ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ ให้บันทึกข้อความ เช่น 
ผู้ป่วยแกะแคปซูลยา dicloxacillin แล้วนำผงยา dicloxacillin มาโรยแผล เป็นต้น  เมื่อเสร็จแล้วกด 
“ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูล (รูปที่ 76) กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่
กล่องสีเทาเช่นเดิม เพื่อแก้ไข หากต้องการลบทั้งหมด ให้กด “ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความทั้งหมด
ในกล่องนั้น

11. สาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (AE) ระบบจะแสดงผลประเภทสาเหตุการเกิดตามที่บันทึก
ข้อมูลไว้แล้วในส่วนของข้อมูลแหล่งรายงาน (รูปที่ 77)

รูปที่ 76  การระบุข้อสังเกตของผู้ส่งรายงาน

รูปที่ 77  สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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12. ระดับความสัมพันธ์ (causality assessment) กรณีที่สามารถระบุระดับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์แต่ละชนิดและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ให้เลือกระดับความสัมพันธ์ที่ได้จากการประเมิน        
(รูปที่ 78) ซึ่งท่านอาจใช้ Naranjo’s algorithm, Thai algorithm หรือ WHO algorithm หรือข้อมูลอื่นๆ 
โดยระดับความสัมพันธ์จำแนกได้ดังนี้ Certain, Probable, Possible, Unlikely, Unclassified (ใช้ใน
กรณีที่ไม่สามารถระดับความสัมพันธ์ได้) และ Not related (ใช้ในกรณีที่ประเมินแล้วไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

  
13. เมื่อเลือกระดับความสัมพันธ์เรียบร้อย และข้อมูลส่วนอื่นๆ บันทึกครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

ระบบจะมีกล่องข้อความแจ้งผลการจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลระดับคุณภาพของรายงานเช่นเดียวกับการ
บันทึกหน้าจอข้อมูลผู้ป่วย (รูปที่ 56 และ 57) กรณีที่บันทึกข้อมูลบังคับไม่ครบถ้วนระบบจะมีกล่อง
ข้อความเตือนเช่นเดียวกัน (รูปที่ 55)

14. ระบบจะแสดงข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้จัดเก็บแล้ว  พร้อมระบุจำนวนรายการเหตุการณ์         
ไม่พึงประสงค์ที่บันทึก และ clear หน้าจอเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลใหม่ต่อไป ซึ่งให้สังเกตลำดับของ
รายการที่แสดงไว้ดังรูปที่ 79 กรอบ A

รูปที่ 78  การระบุระดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กับผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

A

รูปที่ 79  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และระดับความสัมพันธ์ที่บันทึกจัดเก็บแล้ว
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15. กรณีที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลายอาการ   ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อได้ 
โดยวิธีการบันทึกข้อมูลเหมือนเดิม หรือคลิกที่ icon “เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการลำดับถัดไป ซึ่งระบบจะแสดง
ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้จัดเก็บแล้ว เรียงตามลำดับตามจำนวนรายการเหตุการณ์                
ไม่พึงประสงค์ที่บันทึกแล้ว (รูปที่ 80)

ข้อสังเกต    หากระดับการประเมินความสัมพันธ์ของอาการไม่พึงประสงค์แต่ละชนิดกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ไม่เท่ากัน  ระบบจะจัดการนำระดับความสัมพันธ์ที่น้อยที่สุดใส่ไว้ที่หน้าแรกของการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย       
ดังตัวอย่างรูปที่ 80 จะเห็นว่า อาการไม่พึงประสงค์ “NAUSEA” จะมีระดับความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ 
“Unlikely” ดังนั้นระบบจะแสดงระดับความสัมพันธ์นี้ไว้ที่หน้าแรกของการบันทึกข้อมูลแหล่งรายงาน  ซึ่งท่าน
สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่แถบเมนูเลือก “ข้อมูลผู้ป่วย” ระดับความสัมพันธ์ที่ปรากฎในรูปที่ 81 กรอบ 
A คือ “Unlikely”

A

รูปที่ 80  ลำดับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และระดับความสัมพันธ์ที่บันทึกจัดเก็บแล้ว

รูปที่ 81  ระดับความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แสดงที่หน้าจอข้อมูลแหล่งรายงาน
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16. การแก้ไขข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโดยไปที่แถบแสดงลำดับข้อมูล      
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการแก้ไข แล้วคลิกที่ icon รูปดินสอ (รูปที่ 82 กรอบ A) หรือคลิกที่ชื่อของ 
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้น  (รูปที่ 82 กรอบ B) ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
ที่ท่านเลือก เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป (รูปที่ 83)

AB

รูปที่ 82  การแก้ไขข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 83  รายละเอียดข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการแก้ไข
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17. หากท่านต้องการลบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่บันทึกจัดเก็บแล้ว ให้ไปที่แถบแสดงลำดับข้อมูล   
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่ icon รูปกากบาท (รูปที่ 84 กรอบ A) ซึ่งระบบจะแสดง
กล่องข้อความถามเตือนว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการจะลบ!!” (รูปที่ 85) ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ
ข้อมูล

18. หลังจากบันทึกข้อมูลในส่วนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกในส่วนของผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่อไป

A

รูปที่ 84  การลบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 85  ระบบสอบถามยืนยันการลบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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“When I admire the wonders of sunset or the beauty of the moon, my soul expands 
in the worship of the creator.”
Mahatma Gandhi

จากแถบเมนูหลัก ท่านได้บันทึกข้อมูลแหล่งรายงาน  ข้อมูลผู้ป่วย และข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์       
ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว เมนูหลักที่ต้องบันทึกต่อเพื่อให้รายงานสมบูรณ์คือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
สำหรับเมนูก่อนหน้าคือ ข้อมูลความผิดปกติของค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (lab) นั้น  อยู่ในขั้นตอนการ
ปรับปรุง เช่นเดียวกับข้อมูลเอกสารแนบ จึงขอไม่กล่าวในที่นี้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้ ระบบบังคับให้บันทึก ชื่อสารสำคัญ และชนิดผลิตภัณฑ์ โดยหน้าจอจะแสดง
เครื่องหมาย * หากไม่บันทึกข้อมูลในส่วนนี้ ระบบจะแจ้งไม่อนุญาตให้บันทึกรายงานได้ การบันทึกข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เลือกที่แถบเมนู “ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ” (รูปที่ 86 กรอบ A) ซึ่งเมื่อคลิกเลือก       
ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 87 ใต้แถบเมนูข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะระบุจำนวนรายการผลิตภัณฑ์      
แถบสีม่วงถัดมาจะระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า ชนิดผลิตภัณฑ์          
วันที่เริ่มใช้ และวันที่หยุดใช้ ซึ่งเริ่มแรกของรายงานใหม่จะยังไม่มีรายการผลิตภัณฑ์ใดๆ ระบบจะระบุ
จำนวนเป็น “0 รายการ” แถบบรรทัดสีเขียวถัดมาจะระบุสถานะการทำงาน  คือ การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Health Product Information

Photo by
Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
AE ONLINE REPORTING SYSTEM March 16, 2015     55

รูปที่ 87  หน้าจอการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปที่ 86  แถบบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

A
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 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพมีรายละเอียดในการบันทึก (รูปที่ 87) ดังนี้
1. ชื่อสารสำคัญ ระบุชื่อสารสำคัญโดยกดคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 88 กรอบ A) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้

ค้นหา (รูปที่ 89) โดยพิมพ์ชื่อสารสำคัญหรือส่วนหนึ่งของคำในการค้นหา เช่น  Penicillin ค้นหาโดยใส่ 
“cillin” และกดปุ่ม “ค้นหา” กรณีที่เป็นยาผสม การค้นหาชื่อให้ระบุค้นจากชื่อสารสำคัญตัวใดตัวหนึ่ง 
เช่น co-trimoxazole อาจค้นได้จาก “sulfamethoxazole” หรือ “trimetroprim” เป็นต้น

2. ระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 90) โดยแสดงรหัสของสารสำคัญ ชื่อสาร
สำคัญที่เป็นภาษาอังกฤษ และชื่อสารสำคัญที่เป็นภาษาไทย (ถ้ามี) เลือกสารสำคัญโดยการกดปุ่มกลมที่
ระบุหน้าชื่อสารสำคัญ (รูปที่ 90 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่าง และใส่ชื่อสารสำคัญที่เลือกในหน้าบันทึก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 91 กรอบ A)

รูปที่ 90  ผลการค้นหาชื่อสารสำคัญ

A

รูปที่ 89  การค้นหาชื่อสารสำคัญ

รูปที่ 88  การระบุชื่อสารสำคัญ

A
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3. ชื่อการค้า บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับสารสำคัญ โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 91 กรอบ B) ระบบจะเปิด
หน้าต่างใหม่ให้ค้นหา (รูปที่ 92) โดยพิมพ์ชื่อการค้าหรือส่วนหนึ่งของคำในการค้นหา เช่น  ค้นหาโดยใส่ 
“fenac” และกดปุ่ม “ค้นหา” ซึ่งระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 93) โดย
แสดงรหัส ชื่อการค้า ให้เลือกโดยการปุ่มกลมที่ระบุหน้าชื่อการค้า ระบบจะปิดหน้าต่าง และใส่ชื่อการค้า
ที่เลือกในหน้าบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 94 กรอบ A)

หมายเหตุ  กรณีไม่พบชื่อสารสำคัญหรือชื่อการค้าในระบบ ให้ท่านแจ้งชื่อยาดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อกลุ่มทาง
เภสัชวิทยา และรหัส ATC (ถ้ามี) ส่งมาที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ email คือ 
adr@fda.moph.go.th

รูปที่ 91  ชื่อสารสำคัญที่เลือกและการระบุชื่อการค้า

รูปที่ 92 การค้นหาชื่อการค้า

รูปที่ 93  ผลการค้นหาชื่อการค้า

รูปที่ 94  ชื่อการค้าที่เลือกและการระบุผู้ผลิต/ผู้นำเข้า

B
A

A B

mailto:adr@moph.go.th
mailto:adr@moph.go.th


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
58  March 16, 2015 AE ONLINE REPORTING SYSTEM

4. Lot No./Serial No. ระบุรุ่นที่ผลิต ข้อมูลนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์      
ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับยาที่เป็นชีววัตถุ (biological products) และวัคซีน

5. ประเภททะเบียน/ใบสำคัญ กรณีที่มีข้อมูลโปรดระบุ
6. เลขทะเบียน ระบุเลขทะเบียนยา กรณีที่มีข้อมูลโปรดระบุ
7. วันที่ผลิต ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ  ddmmyyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก 

เดือน  2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช  เช่น  วันที่ผลิต เป็น
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 จะบันทึกเป็น 09122009 เป็นต้น

8. วันที่หมดอายุผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด เช่นเดียวกับวันที่ผลิต
9. ผู้ผลิต/นำเข้า (ในประเทศไทย) บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับสารสำคัญ โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 92   

กรอบ B) ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ค้นหา (รูปที่ 95) โดยพิมพ์ชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้าหรือส่วนหนึ่งของคำ
ในการค้นหา เช่น ค้นหาโดยใส่ “pharma” และกดปุ่ม “ค้นหา” 

10. ระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 96) โดยแสดงรหัส และชื่อผู้ผลิต/นำเข้า 
ให้เลือกโดยการกดปุ่มกลมที่ระบุหน้าชื่อการค้า (รูปที่ 96 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่าง และใส่ชื่อผู้ผลิต/
นำเข้าที่เลือกในหน้าบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 97)

รูปที่ 95  การค้นหาชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้าในประเทศไทย

รูปที่ 96 ผลการค้นหาชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้าในประเทศไทย

A
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11. ชื่อผู้จำหน่าย บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับสารสำคัญ โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 97 กรอบ B) ระบบจะเปิด
หน้าต่างใหม่ให้ค้นหา (รูปที่ 96) โดยพิมพ์ชื่อผู้จำหน่ายหรือส่วนหนึ่งของคำในการค้นหา เช่น  ค้นหาโดย
ใส่ “pharma” และกดปุ่ม “ค้นหา”

12. ระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 99) โดยแสดงรหัส ชื่อผู้จำหน่าย       
ให้เลือกโดยการปุ่มกลมที่ระบุหน้าชื่อการค้า ระบบจะปิดหน้าต่าง และใส่ชื่อผู้จำหน่ายที่เลือก               
ในหน้าบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 100 กรอบ A)

รูปที่ 97  ชื่อผู้ผลิต/ผู้นำเข้า (ประเทศไทย) ที่เลือกและการระบุชื่อผู้จำหน่าย

A
B

รูปที่ 98  การระบุชื่อผู้จำหน่าย

รูปที่ 99  ผลการค้นหาชื่อผู้จำหน่าย
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13. ข้อบ่งใช้/สาเหตุการใช้ ให้ระบุข้อมูลข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์หรือสาเหตุการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น  โดยบันทึก
เป็นข้อความในช่องข้อมูลที่กำหนดไว้ให้ เช่น บรรเทาอาการปวด เป็นต้น

14. ชนิดผลิตภัณฑ์ ระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วม หรือ เกิดปฏิกิริยาต่อกัน 
(รูปที่ 100) โดยคลิกเลือกที่ปุ่มวงกลม ซึ่งแต่ละชนิดหมายความดังนี้
14.1. ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย (suspected product, S) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าทำให้เกิด    

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ 
หมายเหตุ  กรณีที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยมากกว่าหนึ่งตัวในรายงานฉบับนั้นๆ ท่านสามารถบันทึก
โดย ให้บันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุที่มีความน่าจะเป็นมากหรือมีความสัมพันธ์ของ
ผลิตภัณฑ์กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับสูงก่อน  และทำการเพิ่มข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็น
สาเหตุที่มีความน่าจะเป็นรองลงมาเป็นลำดับถัดไป ซึ่งวิธีการเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพจะกล่าวในลำดับ
ต่อไป (การเรียงลำดับนี้มีส่วนเสริมให้การวิเคราะห์ด้วย AE line listing สะดวกขึ้น)

14.2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วม (Other product, O) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่สงสัย ซึ่งใช้ร่วมกันภายในหนึ่งเดือนนับถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (onset of 
reaction)

14.3. เกิดปฏิกิริยาต่อกัน  (product interaction, I) หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นที่ใช้ร่วมกับ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย และเกิดปฏิกิริยาต่อกัน  ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น  ซึ่ง           
การรายงานต้องมีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งรายการที่ระบุว่า เกิดปฏิกิริยาต่อกัน  เช่น  การเกิดเลือดออก
ตามไรฟัน  เนื่องจาก warfarin และ amiodarone เกิดปฏิกิริยาต่อกัน  โดย amiodarone เพิ่มฤทธิ์
ของ warfarin เป็นต้น

15. รูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยได้รับ โดยจะมีกล่องข้อมูลให้เลือก
ตรงตามที่ต้องการ (รูปที่ 101) เช่น  capsule, tablet, dry syrup, elixir/solution/syrup, emulsion/
suspension หรือ sterile preparation for injection เป็นต้น  เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูล     
ที่เลือกในช่องข้อมูลนั้น ดังรูปที่ 102 กรอบ A

16. ความแรง ระบุความแรงของผลิตภัณฑ์ โดยระบุเป็นตัวเลขและตามด้วยหน่วยความแรง เช่น  500 mg 
หรือ 1000 unit เป็นต้น กรณีที่เป็นยาน้ำให้ระบุความแรงต่อปริมาตร  เช่น  300 mg/ml เป็นต้น กรณีที่
เป็นยาสูตรผสมให้ระบุความแรงสอดคล้องกับชื่อสารสำคัญที่เลือก เช่น  sulfamethoxazole + 
trimetroprim ให้ระบุเป็น 400 + 80 mg เป็นต้น

รูปที่ 100  ชื่อผู้จำหน่ายที่เลือกและการระบุชนิดผลิตภัณฑ์

A
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17. แหล่งที่ได้รับ หมายถึงแหล่งที่ผู้ป่วยได้รับผลิตภัณฑ์นั้น ให้คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกแหล่งที่ได้รับผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (รูปที่ 102) เช่น โรงพยาบาล ร้านยา เป็นต้น

18. ปริมาณต่อครั้ง ให้ระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ป่วยได้รับต่อครั้ง โดยระบุเป็นตัวเลข ทั้งนี้ ให้ระบุ
ปริมาณสอดคล้องกับหน่วยที่ระบุ

19. หน่วย ให้คลิกเลือกหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กรณีที่เป็นยาสูตรผสม ให้ใช้หน่วยเป็น  “dosage form” 
เช่น  co-trimoxazole รับประทานครั้งละ 2 เม็ด 2 เวลา ให้ระบุ ปริมาณต่อครั้ง เป็น  “2” และหน่วย     
เป็น “dosage form” 

20. ความถี่การใช้ ให้คลิกเลือกความถี่การใช้ผลิตภัณฑ์ (รูปที่ 103) กรณีที่ทราบจำนวนครั้งในการใช้
ผลิตภัณฑ์ สามารถระบุเป็นจำนวนครั้งที่ใช้ได้ ซึ่งสามารถระบุได้ตั้งแต่ หนึ่งครั้ง (stat / 1 time used) 
จนถึงเก้าครั้ง (9 time used)

รูปที่ 101  การระบุเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์

รูปที่ 102  รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกและการระบุเลือกแหล่งที่ได้รับผลิตภัณฑ์

A
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21. วิธีการใช้/บริโภค ให้คลิกเลือกวิธีการใช้ (รูปที่ 104) ซึ่งให้ระบุรายละเอียดการใช้ที่ตรงตามที่ต้องการ
ให้มากที่สุด เช่น  การให้ยาทางหลอดเลือดดำมีหลายวิธี ได้แก่ intravenous bolus, intravenous drip 
หรือไม่ระบุวิธี (intravenous not otherwise specified) เป็นต้น

รูปที่ 103  การระบุเลือกความถี่การใช้ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 104  การระบุเลือกวิธีการใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์
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22. รายละเอียดวิธีการใช้/บริโภค ท่านสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในครั้งนั้น  เป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดที่กล่องสีเทา ระบบจะเปิด
หน้าต่างใหม่ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ ให้บันทึกข้อความที่ต้องการ  เมื่อเสร็จแล้วกด “ตกลง” เพื่อบันทึก
ข้อมูล  (รูปที่ 105) เช่น  ผู้ป่วยแกะแคปซูลยา dicloxacillin แล้วนำผงยา dicloxacillin มาโรยแผล เป็นต้น 
กรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบข้อความที่บันทึกตกลงไปแล้ว ให้กดที่กล่องสีเทาเช่นเดิม และกด              
“ลบข้อความ” ระบบจะลบข้อความนั้นให้ท่านแก้ไข

23. ประเภทวันที่เริ่มใช้ ให้กดที่ปุ่มวงกลมโดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
23.1. date หมายถึง กรณีที่สามารถระบุวันที่เริ่มใช้ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกในข้อถัดไป (ข้อ 24)
23.2. L-term หมายถึง ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่สามารถระบุวันที่เริ่มใช้ได้
23.3. S-term หมายถึง ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นเวลาไม่นาน แต่ไม่สามารถระบุวันที่เริ่มใช้ได้

24. วันที่เริ่มใช้  ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด  คือ  ddmmyyyy  ซึ่งหมายถึง               
วันที่ 2 หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น   
วันที่เริ่มใช้ เป็นวันที่ 21 เมษายน  2557 จะบันทึกเป็น 21042014 เป็นต้น

25. เวลาที่เริ่มใช้ ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตามรูปแบบที่กำหนดคือ hh:mm หมายถึง ชั่วโมง 2 หลักและ
นาที 2 หลัก คั่นด้วยเครื่องหมาย colon (:) เช่น เวลา 22 นาฬิกา 15 นาที บันทึกเป็น 22:15 เป็นต้น

26. ประเภทวันที่หยุดใช้ ให้กดที่ปุ่มวงกลมโดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้
26.1.date หมายถึง สามารถระบุวันที่หยุดใช้ได้ และให้ระบุวันที่หยุดใช้ตามรายละเอียดข้อถัดไป
26.2. continue หมายถึง ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผู้ป่วยยังคงใช้ผลิตภัณฑ์นั้นต่อ

27. วันที่หยุดใช้  ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด  คือ ddmmyyyy  ซึ่งหมายถึง             
วันที่ 2 หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น    
วันที่หยุดใช้ เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จะบันทึกเป็น 16022015 เป็นต้น

28. เวลาที่หยุดใช้ ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตามรูปแบบที่กำหนดคือ hh:mm หมายถึง ชั่วโมง 2 หลักและ
นาที 2 หลัก คั่นด้วยเครื่องหมาย colon (:) เช่น เวลา 12 นาฬิกา 30 นาที บันทึกเป็น 12:30 เป็นต้น

รูปที่ 105  การระบุรายละเอียดวิธีการใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์
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29. โรคหรือสาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุโรคและ/หรืออาการของโรคที่แพทย์ให้การวินิจฉัย หรือระบุเหตุผลท่ี
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีสงสัยดังกล่าว โดยบรรยายลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ (รูปที่ 106 กรอบ A) และ
ให้ระบุเป็นรหัสโรคมาตรฐาน (ICD10) ซึ่งทำได้โดย
29.1. ค้นหารหัสมาตรฐานโรค หรือ  ICD 10 โดยคลิกที่กล่องสีเทา (รูปที่ 106 กรอบ B) ระบบจะเปิด

หน้าต่างใหม่ (รูปที่ 107) ให้ระบุคำสำคัญจากรหัส ICD 10 หรือชื่อโรคตามที่ระบุใน  ICD 10 โดย
พิมพ์บางส่วนของคำหรือทั้งหมดแล้วกดปุ่ม “ค้นหา” 

29.2. ผลของการค้นหาจะแสดงข้อมูลรหัส และชื่อโรค (รูปที่ 108) ให้กดคลิกที่ช่องวงกลมหน้ารหัสที่
ต้องการเลือก ระบบจะปิดหน้าต่างลง และรหัส ICD 10 จะปรากฎในหน้าบันทึกรายงานให้โดย
อัตโนมัติ (รูปที่ 109) กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ICD10 ที่บันทึกไปแล้ว ให้ลบข้อมูล ICD10 เดิม
ก่อน  โดยกดปุ่ม “Clear ICD10” ข้อมูล ICD10 ที่เคยเลือกไว้จะหายไป แล้วให้บันทึกใหม่ตามขั้น
ตอนเดิมที่ได้กล่าวมาแล้ว

หมายเหตุ  การระบุโรคหรือสาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปที่ 106 กรอบ A ควรจะบันทึกให้สอดคล้องกับรหัส 
ICD 10 ที่เลือกไว้

รูปที่ 106  การระบุรายละเอียดวันที่ใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์

B
A

รูปที่ 107  การค้นหารหัสโรคมาตรฐาน (ICD10)

รูปที่ 108  ผลการค้นหารหัสโรคมาตรฐาน (ICD10)
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30. เมื่อระบุข้อมูลรายงานในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพครบถ้วนแล้ว และท่านต้องการบันทึกรายการ
ผลิตภัณฑ์นั้น  ให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ซึ่งระบบจะตรวจสอบในส่วนของข้อมูลบังคับ หากมีการบันทึก
ครบถ้วน ระบบจะแสดงกล่องข้อความระบุว่าข้อมูลได้รับการบันทึกแล้ว เช่นเดียวกับการบันทึกข้อมูล      
ผู้ป่วยหรือข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รูปที่ 56) เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะประมวลผลและแจ้งคุณภาพ
รายงานตามเกณฑ์ในการบันทึกข้อมูล  ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลครบทั้งส่วนของแหล่งรายงาน ข้อมูลผู้ป่วย 
ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ  คุณภาพรายงานจะเป็นระดับ “2” (รูปที่ 110) 
ซึ่งถ้ามีการทดลองใช้ซ้ำของผลิตภัณฑ์และพบอาการไม่พึงประสงค์ซ้ำ คุณภาพรายงานจะเป็นระดับ “3” 

หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่ได้บันทึกข้อมูลในส่วนข้อมูลบังคับ ระบบจะไม่อนุญาตให้บันทึกรายงาน  โดยระบบ
จะแสดงกล่องข้อความ แจ้งเตือนให้ท่านบันทึกข้อมูลบังคับในส่วนนั้นๆให้ครบก่อน  ระบบจึงจะอนุญาตให้
บันทึกรายงานได้ เช่น ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ชื่อสารสำคัญ เมื่อกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะแจ้งเตือนให้ระบุ  
ดังรูปที่ 111

รูปที่ 109  รหัสมาตรฐานโรค (ICD10) ที่เลือก

A

รูปที่ 110  ระดับคุณภาพของรายงาน

รูปที่ 111  การแจ้งเตือนให้บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์
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31. เมื่อคลิก “OK” เพื่อตอบตกลง ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการบันทึก และระบุ
ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการตามลำดับ โดยมีรายละเอียดได้แก่ ชื่อสามัญทางยา ชื่อการค้า ชนิดผลิตภัณฑ์ 
วันที่เริ่มใช้ และวันที่หยุดใช้ ทั้งนี้ให้ตรวจสอบลำดับของรายการ  ก่อนทำการคีย์ข้อมูลทุกครั้ง (รูปที่ 112 
กรอบ A) และมี icon สำหรับการแก้ไข และลบข้อมูล ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป 

32.  เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ท่านสามารถทำได้โดยคลิกที่คำว่า “เพิ่ม” ที่แถบสีม่วง (รูป
ที่ 113 กรอบ A) ระบบจะ clear หน้าจอการบันทึก เพื่อรองรับการคีย์ข้อมูลรายการใหม่ และให้ทำการ
บันทึกตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งเมื่อบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์รายการต่อมาเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามลำดับก่อนหลัง (รูปที่ 114)

รูปที่ 112  หน้าจอแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

A

A

รูปที่ 113  การเพิ่ม และแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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33. กรณีที่ต้องการยกเลิกรายการผลิตภัณฑ์ที่กรอกข้อมูลไปแล้ว แต่ยังไม่บันทึกจัดเก็บ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
ซึ่งระบบจะปิดหน้าต่างการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ เหลือเฉพาะแถบสีม่วงและแถบสีเหลืองที่ระบุ
รายการผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่บันทึก (รูปที่ 115)

34. เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ไปที่แถบรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข แล้วกดคลิก   
ที่ icon รูปดินสอ เพื่อแก้ไข (รูปที่ 115 กรอบ A) ระบบจะแสดงหน้าจอรายการผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้ให้
แก้ไข ซึ่งท่านควรตรวจสอบลำดับที่ของรายการให้ตรงกับรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 116       
กรอบ A) เมื่อแก้ไขเสร็จ ให้กดบันทึกข้อมูล

รูปที่ 114  รายการผลิตภัณฑ์สุขภาพเรียงตามลำดับการบันทึก

รูปที่ 115  การแก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
A

A

รูปที่ 116  การแก้ไขผลิตภัณฑ์สุขภาพตามลำดับที่เลือก



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
68  March 16, 2015 AE ONLINE REPORTING SYSTEM

35. เมื่อต้องการลบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้บันทึกข้อมูลไปแล้ว ให้ไปที่แถบรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
ลบ แล้วกดคลิกที่ icon รูปกากบาท เพื่อลบ (รูปที่ 117 กรอบ A) ซึ่งระบบจะแสดงกล่องข้อความถาม
เตือนว่า “คุณแน่ใจว่าต้องการจะลบ!!” (รูปที่ 118) ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบข้อมูล

36. กรณีที่ต้องการเพิ่มรายงานฉบับใหม่ ให้คลิกกลับไปที่แถบเมนูข้อมูลผู้ป่วย (หน้าจอแรกตอนเริ่มบันทึก
รายงาน) และคลิกปุ่ม “เพิ่มรายงานฉบับใหม่” ที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอ (รูปที่ 119) ระบบจะแสดงหน้าจอ
เพื่อรองรับข้อมูลฉบับใหม่ต่อไป

รูปที่ 117  การลบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
A

รูปที่ 118  ระบบสอบถามยืนยันการลบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปที่ 119  การเพิ่มรายงานฉบับใหม่
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All the great things are 
simple, and many can 
be expressed in a single 
word: freedom, justice, 
honor, duty, mercy, hope

Winston S Churchill

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ได้รับการจัดเก็บในระบบ AE Online แล้ว 
สามารถแก้ไขรายงานได้ รวมถึงรายงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่า 
รายงานไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขให้ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง       
การแก้ไขทำได้โดยเข้าระบบรายงานเช่นเดียวกับขั้นตอนการเพิ่มรายงาน  คือ
ไปที่แถบเมนูหลัก “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” และเลือกเมนูย่อยเป็น 
“บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE)” (รูปที่ 120) 

เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อกำหนด
เงื่อนไขของรายงานที่ต้องการแก้ไข ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ชนิดผลิตภัณฑ์ และประเภทรายงาน  ซึ่ง      
ตัวเลือกเหล่านี้ใช้ในกรณีของการเพิ่มรายงาน  สำหรับการแก้ไขให้รายงาน  
ยังไม่ต้องระบุเงื่อนไขในส่วนนี้ ให้ระบุในส่วนถัดไป โดยให้ท่านคลิกที่ปุ่ม 
“แก้ไขรายงาน” (รูปที่ 121 กรอบ A)

การแก้ไขรายงาน
AE Report Editing

Photo by

Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD
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 ขั้นตอนการแก้ไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มีดังนี้
1. เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไขรายงาน” ตามรูปที่ 121 กรอบ A แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุเงื่อนไขของ

รายงานที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม (รูปที่ 122) โดยท่านสามารถกำหนดเงื่อนไขรายงานได้ดังนี้
1.1. ประเภทผลิตภัณฑ์ ให้เลือกโดยกดที่ปุ่มวงกลมหน้าหัวข้อย่อย ได้แก่ ยา/วัตถุเสพติด อาหาร   

เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย
1.2. ชนิดผลิตภัณฑ์ ให้คลิกที่แถบด้านข้างจะมีชนิดย่อยให้เลือก เช่น  ยา วัคซีน ยาวิจัย/ชีววัตถุวิจัย 

วัตถุเสพติด เป็นต้น (รูปที่ 123)
1.3. เลขที่รายงาน  (HPVC No.) ในกรณีนี้ท่านจะต้องจดเลขที่รายงานทุกฉบับเมื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งจะเพิ่ม

ความสะดวกในการค้นหารายงานเพื่อแก้ไข และส่วนใหญ่จะใช้เงื่อนไขนี้ในการค้นหา เพราะผลการ
ค้นหาจะแสดงรายงานตามลำดับการบันทึกและง่ายต่อการแก้ไข กรณีที่ไม่ทราบให้กำหนดจากช่วง
วันที่รับรายงาน ซึ่งจะกล่าวในข้อถัดไป

1.4. เลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ ในกรณีของสถานพยาบาลจะไม่ได้ใช้ตัวเลือกนี้ ให้เว้นไว้

รูปที่ 121  การแก้ไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รูปที่ 120  เมนูหลักการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

A
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1.5. วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล หมายถึง วันที่ผู้รายงานได้รับแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หรือเป็นวันที่บันทึกรายงานในแบบรายงาน  โดยบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด 
คือ dd/mm/yyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึก
รายงานจะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น  วันที่ 16 มีนาคม 2558 จะบันทึกเป็น  16/03/2015 หรืออาจ
จะบันทึกเป็น 16032015 เป็นต้น

1.6. วันที่รับรายงาน  หมายถึง วันที่ผู้รายงานจัดเก็บบันทึกข้อมูลในระบบ AE Online โดยบันทึกข้อมูล
เป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ dd/mm/yyyy เช่นเดียวกันกับวันที่รายงาน ซึ่งผลการ
ค้นหาจะแสดงรายงานตามลำดับการบันทึกและง่ายต่อการแก้ไข

รูปที่ 122  การกำหนดเงื่อนไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการแก้ไข

รูปที่ 123  การกำหนดเงื่อนไขชนิดผลิตภัณฑ์ของรายงานที่ต้องการแก้ไข
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1.7. สถานะรายงาน ใช้ในกรณีที่เลือกรายงานในสถานะต่างๆ กัน (รูปที่ 124) ได้แก่
1.7.1. บันทึกรายงาน หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานที่ได้รับการบันทึกจัดเก็บในระบบแล้ว
1.7.2. ตรวจแก้รายงาน  หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานแล้ว 

และรายงานนั้นถูกระบุว่าต้องได้รับการแก้ไข ซึ่งการตรวจสอบรายงานจะกล่าวรายละเอียด     
ในหัวข้อ “การตรวจสอบรายงาน”

1.7.3. รายงานสมบูรณ์ หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานแล้ว 
และประเมินว่ารายงานนั้นสมบูรณ์

1.7.4. ยกเลิกรายงาน  หมายถึง ต้องการค้นหารายงานที่ได้รับการยกเลิกรายงานหลังบันทึกจัดเก็บ
ในระบบแล้ว ซึ่งรายงานที่ค้นหาได้ในกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำการแก้ไขรายงานได้

1.8. สาเหตุการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) ใช้ค้นหา/แก้ไขรายงานที่มีสาเหตุการเกิด AE ต่างกัน
ได้แก่
1.8.1. All หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์      

จากสาเหตุใดก็ตาม
1.8.2. ADR/Vaccine หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุ

สัมพันธ์กับการใช้ยาหรือวัคซีน หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
1.8.3. Other problem หมายถึง ต้องการค้นหา/แก้ไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุ

สัมพันธ์กับสาเหตุอื่น ซึ่งระบบจะให้ระบุข้อมูลเพิ่มว่าเป็นสาเหตุใด (รูปที่ 125) โดยให้คลิกเลือก
สาเหตุที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Medication error, Coincident/Underlying disease, Product 
problem/defect, Accident, Suicide, Misuse/drug abuse และ Other (specified) ทั้งนี้ 
รายละเอียดของแต่ละข้อย่อยได้กล่าวไปแล้ว โดยดูจากหัวข้อ “ข้อมูลแหล่งรายงาน”

รูปที่ 124  การกำหนดเงื่อนไขสถานะของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการแก้ไข
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2.  เมื่อกำหนดเงื่อนไขตรงตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงผลของการค้นหารายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านระบุ ดังตัวอย่างผลการค้นหาในรูปที่ 126

รูปที่ 126  ผลการค้นหารายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

รูปที่ 125  การกำหนดเงื่อนไขรายงานตามสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

A BC
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รายละเอียดที่แสดงในตัวอย่างรูปที่ 126 ได้แก่
2.1.เงื่อนไขที่ค้นหา (รูปที่ 126 กรอบ A) โดยเงื่อนไขของการค้นหาคือ 

2.1.1. ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น “ยา/วัตถุเสพติด”
2.1.2. ชนิดผลิตภัณฑ์ เป็น “ยา”
2.1.3. วันที่รับรายงาน ซึ่งกำหนดช่วงตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 10 มีนาคม 2558
2.1.4. สถานะการรายงานเป็น “บันทึกรายงาน”
2.1.5. สาเหตุการเกิด AE เลือกเป็น  ADR/ Vaccine Reaction

2.2. จำนวนรายงานที่สืบค้นพบ ซึ่งตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 ระบุว่ามีรายงานจำนวน  10 รายการ (รูปที่ 
126 กรอบ B)

2.3. รายละเอียดของรายงานแต่ละฉบับที่ค้นหาได้  ซึ่งประกอบด้วย  ลำดับที่ของรายงานที่ค้นพบ         
วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล  เลขที่รายงาน  (HPVC No.) ประเภทรายงาน  ประเภทผลิตภัณฑ์ 
แหล่งที่ส่งรายงาน/ข้อมูล แหล่งที่เกิดเหตุการณ์/แหล่งที่รายงาน ระดับคุณภาพ และสถานะรายงาน

2.4. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขในการค้นหา ท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาโดยกดที่ 
“กำหนดเงื่อนไข” หรือ กดที่ icon รูปแว่นขยาย (รูปที่ 126 กรอบ C)

3. ให้ท่านไปที่รายงานที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงแถบสีแดงที่รายงานที่ท่านเลือก (รูปที่ 127) ให้ท่าน
กดคลิกที่แถบนั้นเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

4. เมื่อคลิกเลือกรายงานที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของรายงานที่เลือกตามรูปที่ 128 ซึ่ง
เป็นหน้าจอเดียวกับการเพิ่มรายงาน  แต่ต่างกันตรงที่จะมีแถบเลขที่รายงานหรือ HPVC No. ของ
รายงานที่ค้นตรงตามเงื่อนไข โดยมีจำนวนตามรายงานที่ค้นพบ แสดงไว้ใต้แถบเมนูหลัก (รูปที่ 128 
กรอบ A)

รูปที่ 127  การเลือกรายงานที่ต้องการแก้ไขตามผลการค้นหา
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5. ท่านสามารถแก้ไขรายงานได้ โดยใช้หลักการเดียวกันกับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทั้งในส่วนของ
แหล่งรายงาน ข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเมื่อแก้ไขเสร็จให้
ทำการบันทึกข้อมูลจัดเก็บเช่นเดียวกัน

6. เมื่อท่านแก้ไขและจัดเก็บข้อมูลรายงานที่เลือกไปแล้ว และต้องการแก้ไขรายงานอื่นที่ค้นหามาแล้ว    
ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน  ท่านสามารถกดเลือกตามเลขที่รายงาน หรือ HPVC No. ที่ใต้แถบเมนูหลักได้ 
(รูปที่ 128 กรอบ A)โดยไม่ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการค้นหาใหม่

หมายเหตุ รายงานฉบับใดที่ท่านยกเลิกไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขรายงานนั้นได้

A

รูปที่ 128  รายงานที่ต้องการแก้ไขและรายงานฉบับอื่นที่ค้นหาเพื่อแก้ไข
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Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is 
not to stop questioning.

Albert Einstein

ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการวางแผนการรักษาดูแลผู้ป่วย 
ดังนั้นระบบ AE Online จึงมีขั้นตอนในการตรวจสอบรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้รายงานมีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อต้องนำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อวางแผนด้านความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชน  ทั้งในระดับสถานพยาบาล ระดับเขต และระดับประเทศ นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลในระบบ AE Online 
ของประเทศไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการรายงานความปลอดภัยในการใช้ยาระดับนานาชาติร่วมด้วย 
โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ได้รวบรวมข้อมูลรายงานเหตุการณ์         
ไม่พึงประสงค์ของประเทศสมาชิกทั่วโลก นำไปสู่การวิเคราะห์หาสัญญาณ (Signal) การเกิดเหตุการณ์        
ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนโอกาสเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้ยาภาพรวมทั่วโลก หากข้อมูลที่รายงานนั้น   
มีความไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน  การนำข้อมูลนี้ไปใช้อาจทำให้เกิดผลกระทบ และผลเสียในการ        
เฝ้าระวังความปลอดภัยจากยาได้

การตรวจสอบรายงาน
AE Report Auditing

Photo by

Benjaporn Silaruks B.Pharm, PhD

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html
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การตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระบบ AE online นี้ ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
รายงานจะต้องขอรหัสการเข้าใช้ระบบเช่นเดียวกับผู้บันทึกรายงาน  โดยขั้นตอนในการขอรหัสสามารถดู  
รายละเอียดได้ในขั้นตอน “การขอรหัสผู้ใช้งาน”

หมายเหตุ การขอสิทธิ์ในการตรวจสอบรายงาน สามารถให้ได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
 การตรวจสอบรายงานนั้น ท่านต้องเข้าสู่ระบบ AE Online เช่นเดียวกับการเพิ่มรายงาน และ ดำเนิน
การดังนี้
1. ไปที่เมนู “สารสนเทศอาการไม่พึงประสงค์” ให้ท่านเลือกเมนูย่อยเป็น  “ตรวจสอบรายงานอาการ             

ไม่พึงประสงค์” (รูปที่ 129)

2. เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอที่มีระบุสถานะเป็น  “ตรวจสอบรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์”     (รูปที่ 130 กรอบ A)   รายละเอียดต่างๆ  เพื่อกำหนดเงื่อนไขของรายงานที่ต้องการตรวจสอบ 
(รูปที่ 130) ซึ่งคล้ายกันกับเงื่อนไขของรายงานที่ต้องการแก้ไข แต่เงื่อนไขรายงานที่ต้องการตรวจสอบ
สามารถกำหนดชื่อสารสำคัญ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมได้ โดยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ 

รูปที่ 129  เมนูการตรวจสอบรายงานอาการไม่พึงประสงค์

รูปที่ 130  การกำหนดเงื่อนไขรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบรายงาน

A
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2.1.ประเภทผลิตภัณฑ์ ให้เลือกโดยกดที่ปุ่มวงกลมหน้าหัวข้อย่อย ได้แก่ ยา/วัตถุเสพติด อาหาร     
เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย

2.2. ชนิดผลิตภัณฑ์ ให้คลิกที่แถบด้านข้างจะมีชนิดย่อยให้เลือก เช่น  ยา วัคซีน ยาวิจัย/ชีววัตถุวิจัย 
วัตถุเสพติด เป็นต้น (รูปที่ 131)

2.3. เลขที่รายงาน  (HPVC No.) ในกรณีนี้ท่านจะต้องจดเลขที่รายงานทุกฉบับเมื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งจะเพิ่ม
ความสะดวกในการค้นหารายงานเพื่อตรวจสอบ และส่วนใหญ่จะใช้เงื่อนไขนี้ในการค้นหา เพราะ     
ผลการค้นหาจะแสดงรายงานตามลำดับการบันทึกและง่ายต่อการแก้ไข กรณีที่ไม่ทราบให้กำหนด
จากช่วงวันที่รับรายงาน ซึ่งจะกล่าวในข้อถัดไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบรายงานที่อยู่ในช่วงก่อนปี 2553 ซึ่งใช้ระบบเดิมเป็นระบบ OA ให้
ระบุเลขที่รายงานเป็นเลข 9 หลัก เช่น 135200221 

2.4. วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล  หมายถึงวันที่ผู้รายงานได้รับแจ้งข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
หรือเป็นวันที่บันทึกรายงานในแบบรายงาน  โดยบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ 
dd/mm/yyyy ซึ่งหมายถึง วันที่ 2 หลัก เดือน  2 หลัก และปี 4 หลัก โดยปีที่ใช้ในการบันทึกรายงาน
จะใช้เป็นปีคริสตศักราช เช่น วันที่ 16 มีนาคม 2558 จะบันทึกเป็น  16/03/2015 หรืออาจจะบันทึก
เป็น 16032015 เป็นต้น

2.5. วันที่รับรายงาน  หมายถึงวันที่ผู้รายงานจัดเก็บบันทึกข้อมูลในระบบ AE Online โดยบันทึกข้อมูล
เป็นตัวเลขตรงตามรูปแบบที่กำหนด คือ dd/mm/yyyy เช่นเดียวกันกับวันที่รายงาน  ซึ่งผลการค้นหา
จะแสดงรายงานตามลำดับการบันทึกและง่ายต่อการแก้ไข

2.6. สถานะรายงาน ใช้ในกรณีที่เลือกรายงานในสถานะต่างๆ กัน (รูปที่ 132) ได้แก่
2.6.1. บันทึกรายงาน  ซึ่งผู้ตรวจสอบรายงานจะต้องเลือกสถานะนี้ก่อนในตอนแรก เพื่อตรวจสอบ

รายงานที่ได้รับการบันทึกจัดเก็บว่ามีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
2.6.2. ตรวจแก้รายงาน  สถานะนี้ผู้ตรวจสอบรายงานจะเลือกเพื่อตรวจสอบว่ารายงานที่ผ่านการ

ตรวจสอบในครั้งแรกหรือครั้งก่อนได้รับการแก้ไขตามที่ระบุแล้วหรือไม่

รูปที่ 131  การกำหนดเงื่อนไขชนิดผลิตภัณฑ์ของรายงานที่ต้องการตรวจสอบ
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2.6.3. รายงานสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบรายงานจะคลิกเลือกสถานะของรายงานนี้ เพื่อต้องการดูรายงาน
ที่ได้รับการตรวจสอบรายงานแล้ว และประเมินว่ารายงานนั้นสมบูรณ์

2.6.4. ยกเลิกรายงาน  หมายถึง ต้องการค้นหารายงานที่ยกเลิกการรายงานหลังบันทึกจัดเก็บใน
ระบบแล้ว ซึ่งรายงานที่ค้นหาได้ในกลุ่มนี้จะไม่สามารถทำการแก้ไขรายงานได้ ในมุมมองของ    
ผู้ตรวจสอบการเลือกรายงานในสถานะนี้อาจนำมาเป็นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพของรายงาน
เพื่อลดปริมาณรายงานที่ยกเลิก

2.7. ชื่อสารสำคัญ ท่านสามารถตรวจสอบรายงานที่เลือกเฉพาะสารสำคัญบางรายการได้ วิธีการระบุ
เลือกสารสำคัญให้กดคลิกที่กล่องสีเทา ตามรูปที่ 133 กรอบ A ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ท่านระบุ
ชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อสารสำคัญที่ต้องการค้นหา และกดปุ่ม “search” เพื่อค้นหา (รูปที่ 134)

รูปที่ 132  การกำหนดเงื่อนไขสถานะของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบ

รูปที่ 133 การระบุชื่อสารสำคัญของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบ

A

B

รูปที่ 134  การค้นหาชื่อสารสำคัญที่ต้องการตรวจสอบ
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ระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 135) โดยแสดงรายละเอียดของรหัสกลุ่มยา
หลัก (ATC Code level 1) รหัสกลุ่มยาย่อย (ATC Code level 2) รหัสยา (ATC Code) และชื่อสารสำคัญ 
ให้ท่านคลิกที่ปุ่มกลมหน้าแถวของสารสำคัญที่ท่านต้องการจะเลือก (รูปที่ 135 กรอบ A) เมื่อกดคลิกแล้ว 
ระบบจะปิดหน้าต่าง และใส่ชื่อสารสำคัญที่เลือกในส่วนข้อมูลสารสำคัญโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 136 กรอบ A)

รูปที่ 135  ผลการค้นหาสารสำคัญของรายงานที่ต้องการตรวจสอบ

รูปที่ 136  ผลการเลือกสารสำคัญของรายงานที่ต้องการตรวจสอบ

A

B

A
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2.8. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ท่านสามารถตรวจสอบรายงานที่เลือกเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์    
บางรายการได้ ซึ่งอาจใช้ในกรณีที่ต้องการดูอาการไม่พึงประสงค์ที่พบค่อนข้างยาก (rare adverse 
event) เช่น  DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) หรืออาการที่
ร้ายแรงถึงชีวิต เช่น anaphylaxis เป็นต้น  การค้นทำได้โดยกดคลิกที่กล่องสีเทา ตามรูปที่ 133 กรอบ 
B  ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้ท่านระบุอาการหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการ  โดยระบุชื่อหรือ
ส่วนหนึ่งของอาการหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และกดปุ่ม “search” เพื่อค้นหา (รูปที่ 137)

ระบบจะแสดงผลการสืบค้นที่ตรงกับคำที่ใช้ในการค้นหา (รูปที่ 138) โดยแสดงรหัสของเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ถ้ามี) ให้ท่านเลือกเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์โดยการกดปุ่มกลมที่ระบุหน้าชื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รูปที่ 138 กรอบ A) ระบบจะปิดหน้าต่าง 
และใส่ชื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เลือกในส่วนข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยอัตโนมัติ (รูปที่ 136 
กรอบ B)

รูปที่ 137  การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบ

A

รูปที่ 138  การค้นหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ต้องการตรวจสอบ
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3.  เมื่อกำหนดเงื่อนไขของรายงานที่ต้องการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะประมวลผล
และแสดงผลการค้นหารายงานที่ท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังรูปที่ 139

ตัวอย่างรูปที่ 139 แสดงผลการค้นหา ดังนี้
3.1. เงื่อนไขที่ค้นหา จะแสดงเฉพาะประเภทของผลิตภัณฑ์และสถานะของรายงานเงื่อนไขของการค้นหา 

ซึ่งจากตัวอย่างรูปที่ 139 กรอบ A แสดงการระบุเงื่อนไขจากประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น  “ยา/วัตถุเสพติด” 
และสถานะการรายงานเป็น  “บันทึกรายงาน” สำหรับเงื่อนไขชนิดผลิตภัณฑ์ วันที่รับรายงาน ชื่อสาร
สำคัญ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่ถูกนำเสนอในบรรทัดนี้ แม้จะมีการกำหนดเงื่อนไขก็ตาม (ต่าง
จากผลการแสดงเงื่อนไขของการค้นหารายงานเพื่อแก้ไข)

3.2. จำนวนรายงานที่สืบค้นพบ ซึ่งตามเงื่อนไขในข้อ 3.1 ระบุว่ามีรายงานจำนวน  10 รายการ (รูปที่ 
139 กรอบ B)

3.3. รายละเอียดของรายงานแต่ละฉบับที่ค้นหาได้ ซึ่งประกอบด้วย วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล 
เลขที่รายงาน  (HPVC No.) ประเภทรายงาน  ประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ ผู้ส่งรายงาน        
แหล่งที่รายงาน ผู้ที่ตรวจสอบ ระดับคุณภาพ และสถานะรายงาน

3.4. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขในการค้นหา  ท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาโดยกดที่       
“ตรวจสอบรายงานโดยระบุเงื่อนไข” หรือ กดที่ icon รูปแว่นขยาย (รูปที่ 139 กรอบ C)

4. จากผลที่แสดงการค้นหา ให้ท่านเลือกรายงานที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงแถบสีแดงที่รายงาน           
ที่ท่านเลือก (รูปที่ 140) ให้ท่านกดคลิกที่แถบนั้นเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

รูปที่ 139  รายงานที่มีสิทธิ์ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

A BC

รูปที่ 140  การระบุเลือกรายงานที่มีสิทธิ์ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด
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5. เมื่อคลิกเลือกรายงานที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของรายงานที่เลือกตามรูปที่ 141 
ซึ่งเป็นหน้าจอเดียวกับการเพิ่มรายงาน  แต่ต่างกันตรงที่จะมีแถบเลขที่รายงานหรือ HPVC No. ของ
รายงานที่ค้นตรงตามเงื่อนไข โดยมีจำนวนตามรายงานที่ค้นพบ แสดงไว้ใต้แถบเมนูหลัก (รูปที่ 141 
กรอบ A)

6. ก่อนการตรวจสอบรายงาน  ให้สังเกตแถบสีเทาที่อยู่เหนือช่องบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (รูปที่ 141 กรอบ B)     
ซึ่งจะระบุข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ HPVC No. วันที่รับรายงาน  และสถานะรายงาน         
ซึ่งจะตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ค้นหารายงานที่เลือกไว้ในข้อที่กล่าวมาข้างต้น  โดยตัวอย่างระบุเป็น 
“บันทึกรายงาน”

7. ข้อมูลในส่วนของกรอบ C รูปที่ 141 จะระบุชื่อผู้บันทึกรายงาน  และหน่วยงานที่ทำการบันทึกรายงาน  และ
ผู้ตรวจรายงาน  และหน่วยงานที่ตรวจรายงาน ซึ่งในกรณีที่รายงานยังไม่ได้รับการตรวจสอบรายงานระบบ
จะแสดงข้อมูลผู้ตรวจรายงานเป็น “รายงานฉบับนี้ยังไม่มีผู้ตรวจรายงาน” และแสดงข้อมูลหน่วยงาน      
ที่ตรวจรายงานเป็น “รายงานฉบับนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดตรวจรายงาน”

8. สำหรับ รายงานที่ได้รับการบันทึกแล้ว ให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลบังคับ (ที่ระบุ
เครื่องหมาย * ) ว่าลงครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งข้อมูลบังคับแยกตามส่วนของข้อมูลได้ดังนี้
8.1.ข้อมูลแหล่งรายงาน ได้แก่ ประเภทรายงาน  แหล่งที่เกิดเหตุการณ์หรือแหล่งที่รายงาน (source of 

event) ซึ่งมีความสำคัญ เลขที่อ้างอิงของแหล่งรายงาน วันที่รายงานหรือวันที่ได้รับแจ้งข้อมูล และ
ประเภทผู้วินิจฉัย (รูปที่ 142) 

ข้อสังเกต ประเภทรายงาน หน้าจอการตรวจสอบจะมีปุ่มกลมให้คลิกเลือกประเภทรายงานตามที่ระบุในแบบ
รายงาน กรณีที่ไม่ระบุ ให้เลือกเป็น Spontaneous Report System

A

รูปที่ 141  รายละเอียดรายงานที่ต้องการตรวจสอบ

B

C
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8.2. ข้อมูลผู้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ ภาวะหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์ ระดับ      
ความร้ายแรง และผลลัพธ์ (รูปที่ 143) ถ้าไม่มีข้อมูลอายุและเพศของผู้ป่วย ให้ยกเลิกรายงานนั้น
เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพรายงานตามเกณฑ์ของ WHO

รูปที่ 142  การตรวจสอบข้อมูลแหล่งรายงาน

รูปที่ 143  การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย
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8.3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ชื่อสารสำคัญ และชนิดผลิตภัณฑ์ โดยต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่า
เป็นสาเหตุอย่างน้อยหนึ่งรายการ (รูปที่ 144)

8.4. ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ วันที่เกิดอาการ ระดับความสัมพันธ์ 
โดยรายงานหนึ่งฉบับต้องมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อย 1 อาการ (รูปที่ 145)

รูปที่ 144  การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รูปที่ 145  การตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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9.  เมื่อตรวจข้อมูลทั้งสี่ส่วนที่ระบบบังคับครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจข้อมูลส่วนอื่นๆตามเกณฑ์คุณภาพรายงาน
ขององค์การอนามัยโลก (World Health organization, WHO) เพิ่มเติม โดยความสำคัญข้อมูลที่จำเป็น
ในการประเมินความสัมพันธ์ของสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (causality assessment) และ
ผลกระทบในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์ ได้แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การประเมินที่ถูกต้อง ความสำคัญและผลกระทบกรณีที่ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลในการ
รายงาน

ความสำคัญ ผลกระทบกรณีไม่มีข้อมูล

ข้อมูลแหล่งรายงานข้อมูลแหล่งรายงานข้อมูลแหล่งรายงาน

แหล่งรายงาน ระบุจังหวัด และอำเภอที่รายงาน ขาดข้อมูลการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ หรือ
พื้นที่เฉพาะ

ชนิดของรายงาน สำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่ใช่รายงาน
แบบ spontaneous report เช่น clinical 
trial report เป็นต้น

เกิดความเสี่ยงต่อการวิเคราะห์สัญญาณ
อันตราย (signal) เนื่องจากชนิดของรายงาน
ให้
ความสำคัญที่แตกต่างกันไป

ประเภทผู้วินิจฉัย ระบุผู้วินิจฉัยที่ถูกต้องโดยเฉพาะผู้ที่
ประเมินทางคลินิก

เกิดความเสี่ยงของความตระหนักและการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินในกรณีที่
ผู้วินิจฉัยมีภูมิหลังต่างกัน

ข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลผู้ป่วย

อายุของผู้ป่วย ระบุผู้ป่วยถูกคนซึ่งมีความเสี่ยง
ที่ต่างกัน

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้องในผู้
ป่วยแต่ละราย
ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมเมื่อจำแนกตาม
อายุหรือช่วงอายุได้

เพศของผู้ป่วย ระบุผู้ป่วยถูกคนซึ่งมีความเสี่ยง
ที่ต่างกัน

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้องในผู้
ป่วยแต่ละราย
ไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมเมื่อจำแนกตาม
อายุหรือช่วงอายุได้

ประวัติการใช้ยา ช่วยประเมินผู้ป่วยแต่ละราย โดยประเมิน
ปัจจัยกวนที่อาจพบได้ (confounding 
factors) จากปัญหาด้านยา

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยแต่ละราย และการสรุปปัญหาด้านยา
ที่ไม่ถูกต้องด้วย

ข้อมูลการเสียชีวิต ช่วยประเมินเหตุการณ์ และให้ข้อมูล
ในรายที่ร้ายแรง และช่วยเน้นประเด็นที่
สำคัญมากเพิ่มขึ้น

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงปัญหาที่อาจเกิด
จากยาร่วมด้วย 
เกิดความเสี่ยงของการมุ่งไปเน้นประเด็น
ที่สำคัญน้อย
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ข้อมูลในการ
รายงาน

ความสำคัญ ผลกระทบกรณีไม่มีข้อมูล

ความร้ายแรง ช่วยประเมินเหตุการณ์ และให้ข้อมูล
ในรายที่ร้ายแรง และช่วยเน้นประเด็น
ที่สำคัญมากเพิ่มขึ้น

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงปัญหาที่อาจเกิด
จากยาร่วมด้วย 
เกิดความเสี่ยงของการมุ่งไปเน้นประเด็น
ที่สำคัญน้อย

ข้อมูลผู้ปกครองและ
เด็ก

ระบุข้อมูลการใช้ยาของผู้ปกครอง
ที่มีผลต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ในทารกหรือเด็ก

เกิดความเสี่ยงของการประเมินไม่ถูกต้อง
ในประเด็นความปลอดภัยของการใช้ยาของ
ผู้ปกครองและเด็ก

ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

อาการ/เหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์

ข้อมูลของอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ที่ถูกต้องและชัดเจนเป็นประเด็นสำคัญ
ในการประเมิน ให้เน้นทั้งข้อมูลของ
อาการ/เหตุการณ์ที่รายงานจริง 
และรหัสของอาการ/เหตุการณ์

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยแต่ละราย และการสรุปปัญหาด้านยา
ที่ไม่ถูกต้องด้วย

วันที่ที่เกิดอาการ/
เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์

จำเป็นต้องระบุเวลาที่เกิดอาการ/
เหตุการณ์ เพื่อที่จะประเมินความสัมพันธ์
ของเวลาที่ได้รับยากับการเกิดอาการ/
เหตุการณ์

ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของเวลา
ที่ได้รับยากับการเกิดอาการ/เหตุการณ์ 
และไม่สามารถประเมินสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ (complete 
causality assessment)

ผลลัพธ์ของอาการ/
เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์

ระบุความร้ายแรงของอาการ/เหตุการณ์ 
และอาการทางคลินิกที่ตามมาภายหลัง 
และเมื่อมีการหยุดใช้ยาต้องระบุ

ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของยากับการ
เกิดอาการ/เหตุการณ์ และประเมินผลกระทบ
ได้ เกิดความเสี่ยงของการมุ่งไปเน้นประเด็น
ที่สำคัญน้อย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ยา/
สุขภาพ

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ยาที่ถูกต้องและ
ชัดเจน รวมถึงชื่อทางการค้าและชนิด
ผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย/
เกิดปฏิกิริยาต่อกัน/ใช้ร่วม) 
เป็นประเด็นสำคัญในการประเมิน

เกิดความเสี่ยงของการสรุปไม่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยแต่ละราย และการสรุปปัญหาด้านยา
ที่ไม่ถูกต้องด้วย

วันที่เริ่มใช้และวันที่
หยุดใช้

จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณเวลาที่เกิด
เหตุการณ์และระยะเวลาที่ได้รับการรักษา 
วันที่หยุดใช้อาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่า
หยุดการรักษา

ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของเวลา
ระหว่างยากับอาการ/เหตุการณ์ และ
ไม่สามารถประเมินสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์ (complete 
causality assessment)
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ข้อมูลในการ
รายงาน

ความสำคัญ ผลกระทบกรณีไม่มีข้อมูล

การบริหารยา ระบุปัญหาที่สัมพันธ์กับรูปแบบยา 
ความแรง หรือวิถีการบริหารยา

ไม่สามารถสอบสวนตามสมมติฐานที่เกี่ยวกับ
รูปแบบยา ความแรง หรือวิถีการบริการยา
ที่มีผลต่ออาการ/เหตุการณ์นั้นได้

ขนาดยา สำคัญในแง่ของเภสัชวิทยา ระบุถึง
การใช้ยาในทางที่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อ
การเกิดอาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

นำไปสู่การสรุปข้อมูลของผู้ป่วยแต่ละราย
ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดจาก
ยาร่วมด้วย

ข้อบ่งใช้ อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
อาจเกิดจากข้อบ่งใช้ได้ เช่น ภาวะโรคร่วม
ของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
ยานั้นสามารถใช้ได้หลายข้อบ่งใช้ 
ให้พิจารณาในส่วนของวิถีการบริหารยา
ร่วมด้วย กรณีที่ไม่มีข้อมูลการบริหารยา 
อาจเป็นการใช้ที่นอกเหนือข้อบ่งใช้ได้ 
(off label use)

เกิดความเสี่ยงของการสรุปที่ไม่ถูกต้อง 
ถ้ายานั้นใช้ในข้อบ่งใช้ที่หลากหลายแตกต่าง
กันมาก ปัจจัยกวนของข้อบ่งใช้เป็นประเด็น
ที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย

การหยุดใช้ 
(dechallenge)

สำคัญมากหากหยุดใช้ยาแล้วอาการดีขึ้น 
(positive dechallenge) ซึ่งบ่งชี้ว่า ยามี
ความสัมพันธ์กับอาการที่เกิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าไม่มีข้อมูลเวลาที่เกิดอาการ 
(time to onset)

ไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของยากับ
อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้

การให้ยาซ้ำ 
(rechallenge)

สำคัญมากหากให้ยาซ้ำใหม่อีกครั้งหลัง
หยุดใช้ แล้วเกิดอาการ/เหตุการณ์เดิมซ้ำ
อีก (positive rechallenge) 
ซึ่งเป็นการบ่งชี้อย่างชัดเจนว่า ยามีความ
สัมพันธ์กับอาการที่เกิด

ความเสี่ยงที่ไม่มีข้อมูลนี้เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย 
แต่ถ้ามีแล้วขาดข้อมูลนี้ ถือว่าขาดหลักฐาน
ที่ชัดเจนอย่างยิ่งในการประเมินสาเหตุ
ของการเกิดอาการ/เหตุการณ์

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม

ข้อสังเกตของผู้
ประเมิน

ถือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่สำคัญ เนื่องจาก
ผู้ประเมินอาจมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
นอกเหนือจากหัวข้อข้อมูลที่มีในระบบ AE 
Online

ขาดข้อมูลที่มีสำคัญและมีความหมาย
ในผู้ป่วยแต่ละรายจากแหล่งรายงาน

10. เมื่อตรวจข้อมูลต่างๆทั้งในส่วนบังคับและเกณฑ์คุณภาพรายงานของ WHO แล้ว ให้ท่านระบุขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายงาน โดยไปที่ส่วนท้ายสุดของหน้าแรกของการบันทึกรายงานฉบับนั้น คลิกเลือกระบุขั้น
ตอนการตรวจสอบรายงาน (รูปที่ 146) โดยมีรายละเอียดดังนี้
10.1. ตรวจแก้รายงาน หมายถึง ผู้ตรวจสอบรายงานพบว่า รายงานฉบับนั้นยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ต้อง

มีการแก้ไขรายงานให้ครบถ้วน ถูกต้อง
10.2. รายงานสมบูรณ์ หมายถึง ผู้ตรวจสอบรายงานพบว่ารายงานฉบับนั้นมีข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์

แล้ว ไม่ต้องทำการแก้ไขใดใด
10.3. ยกเลิกรายงาน หมายถึง ผู้ตรวจสอบรายงานต้องการยกเลิกรายงานฉบับนั้น
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11. เมื่อคลิกระบุขั้นตอนการตรวจสอบรายงานแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกผล              
การตรวจสอบรายงานฉบับนั้น (รูปที่ 147) 

12. เมื่อกดปุ่มแล้วระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าข้อมูลได้รับการจัดเก็บแล้ว และให้ท่านทำการยืนยัน     
การบันทึกจัดเก็บข้อมูลนั้นดังรูปที่ 148 

13. เมื่อจัดเก็บแล้วระบบจะแสดงกล่องข้อความรายงานระดับคุณภาพของรายงานฉบับนั้น  ซึ่งการประเมิน
ระดับคุณภาพรายงานของระบบนี้จะเป็นการช่วยเตือนผู้ตรวจสอบรายงานว่ารายงานนั้นยังคงต้องการ
แก้ไขซ้ำหรือไม่ เช่น 
13.1. ถ้ารายงานไม่สมบูรณ์ (รูปที่ 149) ผลการตรวจสอบรายงานฉบับนั้นต้องระบุเป็น                   

“ตรวจแก้รายงาน” (รูปที่ 146)
13.2. กรณีที่ระบบแสดงระดับคุณภาพการรายงานเป็นระดับ 1 หมายถึงข้อมูลสำคัญบางส่วนในรายงาน

ฉบับนั้นยังไม่ครบถ้วน  ได้แก่ ข้อมูลข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์และรหัสโรคมาตรฐานหรือ  ICD10 ดังนั้น     
เพื่อให้รายงานมีคุณภาพและคุณค่าสูง ควรให้บันทึกผลการตรวจสอบรายงานฉบับนั้นระบุเป็น 
“ตรวจแก้รายงาน” 

รูปที่ 148  กล่องข้อความแสดงการจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อย

รูปที่ 147  การบันทึกจัดเก็บผลการตรวจสอบรายงาน

รูปที่ 146  การระบุขั้นตอนการตรวจสอบรายงาน
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13.3. กรณีที่ระบบแสดงระดับคุณภาพการรายงานเป็นระดับ 2 (รูปที่ 150) หมายถึง รายงานฉบับนั้น    
มีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินให้ระบุเป็น “รายงานสมบูรณ์”

14. กรณีที่บันทึกจัดเก็บข้อมูลแล้วแต่ระบุขั้นตอนการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับผลการประเมินของระบบ     
ผู้ตรวจสอบสามารถเลือกระบุขั้นตอนการตรวจสอบใหม่ให้ตรงตามคุณภาพรายงานได้ และทำการบันทึก
จัดเก็บรายงานซ้ำได้

15. หากต้องการในการตรวจสอบรายงานฉบับต่อไปภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ท่านสามารถคลิกที่         
HPVC No. ฉบับอื่นที่อยู่ใต้บรรทัดเมนูหลักได้ หรือกำหนดเลือกเงื่อนไขใหม่โดยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

16. กรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบซ้ำว่า รายงานที่ได้รับการตรวจสอบรายงานแล้วระบุสถานะเป็น             
“ตรวจแก้รายงาน” นั้น ผู้บันทึกได้ทำการแก้ไขไปแล้วหรือไม่ อย่างไร ให้ท่านเลือกรายงานที่ต้องการ
ตรวจสอบด้วยวิธีที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  โดยเลือกสถานะรายงานเป็น “ตรวจแก้รายงาน” ระบบจะแสดง
ผลการสืบค้นดังรูปที่ 151 ซึ่งมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการค้นหาเพื่อตรวจสอบรายงานที่มีสถานะเป็น 
“บันทึกรายงาน” ดังนี้
16.1. เงื่อนไขที่ค้นหา จะแสดงเฉพาะประเภทของผลิตภัณฑ์และสถานะของรายงานเงื่อนไขของการ

ค้นหา ซึ่งจากตัวอย่างรูปที่ 151 กรอบ A แสดงการระบุเงื่อนไขจากประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น               
“ยา/วัตถุเสพติด” และสถานะการรายงานเป็น “ตรวจแก้รายงาน” 

16.2. จำนวนรายงานที่สืบค้นพบ ซึ่งตามเงื่อนไขในข้อ 3.1 ระบุว่ามีรายงานจำนวน  1 รายการ           
(รูปที่ 151 กรอบ B)

A BC

รูปที่ 151  รายงานที่มีสิทธิ์ตรวจสอบได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รูปที่ 150  กล่องข้อความแสดงระดับคุณภาพรายงานที่สมบูรณ์

รูปที่ 149  กล่องข้อความแสดงระดับคุณภาพรายงาน
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16.3. รายละเอียดของรายงานแต่ละฉบับที่ค้นหาได้ ซึ่งประกอบด้วย วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล 
เลขที่รายงาน  (HPVC No.) ประเภทรายงาน  ประเภทผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ ผู้ส่งรายงาน        
แหล่งที่รายงาน ผู้ตรวจสอบ ระดับคุณภาพ และสถานะรายงาน

16.4. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขในการค้นหา ท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหาโดยกดที่ “ตรวจ
สอบรายงานโดยระบุเงื่อนไข” หรือ กดที่ icon รูปแว่นขยาย (รูปที่ 151 กรอบ C) 

17. จากผลที่แสดงการค้นหา ให้ท่านเลือกรายงานที่ต้องการแก้ไข ระบบจะแสดงแถบสีแดงที่รายงาน         
ที่ท่านเลือก (รูปที่ 152) ให้ท่านกดคลิกที่แถบนั้นเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

18. เมื่อคลิกเลือกรายงานที่ต้องการตรวจสอบการแก้ไข ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงานฉบับนั้น    
ดังรูปที่ 153 โดยรายละเอียดจะคล้ายกับการตรวจสอบรายงานที่มีสถานะเป็น  “บันทึกรายงาน” แต่ข้อมูล
ที่ต่างกันคือ ข้อมูลในส่วนของกรอบ A (รูปที่ 153) จะระบุสถานะเป็น  “ตรวจแก้รายงาน” และข้อมูลใน
กรอบ B  จะระบุชื่อผู้ที่ตรวจรายงาน  และหน่วยงานของผู้ตรวจรายงาน  ซึ่งผู้ตรวจรายงานอาจเป็นบุคคล
คนเดียวกับผู้บันทึกรายงาน หรือหน่วยงานอาจมอบหมายให้เป็นอีกบุคคลหนึ่งก็ย่อมกระทำได้ 

19. ให้ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขรายงานเช่นเดียวกับการตรวจสอบรายงานในครั้งแรก เมื่อตรวจสอบ
เสร็จสิ้นให้ระบุขั้นตอนการตรวจสอบรายงานตามผลที่ตรวจได้ และทำการบันทึกจัดเก็บข้อมูล             
เช่นเดียวกับวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

รูปที่ 152  การระบุเลือกรายงานที่ต้องการตรวจสอบ

B

A

รูปที่ 153  รายงานที่ต้องการตรวจสอบการแก้ไข
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20. กรณีที่ท่านต้องการตรวจสอบรายงานทั้งหมดในช่วงเวลาที่ต้องการว่า มีสถานะรายงานใดบ้าง และ
ระดับคุณภาพรายงานเป็นอย่างไร  ให้กำหนดเงื่อนไขเฉพาะช่วงวันที่บันทึกจัดเก็บรายงานเข้าในระบบ 
และกด “ค้นหา” ผลการค้นหาจะแสดงดังตัวอย่างรูปที่ 154 ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้ 
20.1. ถ้ารายงานยังไม่ได้รับการตรวจสอบ สถานะรายงานจะเป็น “บันทึกรายงาน” ซึ่งระดับคุณภาพจะ

แตกต่างกันไปตามความครบถ้วนของข้อมูล ดังตัวอย่างจะแยกระดับคุณภาพเป็น  ระดับ 0 ถึง 3 และ 
“รายงานไม่สมบูรณ์” (รูปที่ 154 กรอบ A)

20.2.รายงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะมีรายละเอียดในช่องผู้ตรวจสอบระบุว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบ  
พร้อมระบุผลการตรวจสอบรายงาน  ซึ่งรายละเอียดดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว (รูปที่ 154       
กรอบ B)

หมายเหตุ ในระยะถัดไป ระบบกำลังดำเนินการปรับปรุงให้มีช่องทางในการบันทึกข้อความที่เป็นประเด็น
การตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้สะดวกต่อผู้บันทึกรายงานที่ต้องทำการแก้ไข และให้ผู้ตรวจสอบสามารถ      
ตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น 

The problems are solved, not by giving new information, 
but by arranging what we have known since long.
- Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations

รูปที่ 154  สถานะและระดับคุณภาพรายงานที่ตรวจสอบ

AB




