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วัตถุประสงค์ของคู่มอื 
คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีภาพรวมของการเข้าใช้ระบบงานดังนี้ 
1. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 
2. การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
3. การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
4. การเข้าสู่ระบบงานการเฝ้าระวังเชิงรุกด้านความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 
                      

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าสู่ระบบงาน 

https://privus.fda.moph.go.th/ 

การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 1 ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 2 

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 3 

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 4    

บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มในแนวทางการบันทึก
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ส่วนที่ 1 บัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 
การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการก าหนดรหัสผ่าน สามารถด าเนินการได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand e-Government  [www.egov.go.th] กรณีที่เคยสร้างบัญชี
ผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้และหากมีปัญหาในการสมัคร เพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อที่
อีเมล contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจ้งว่ามีปัญหาในการขอ OpenID 

1. ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 
1.1 ไปที่ www.egov.go.th เลือกเมนู “สร้างบัญชีชื่อใหม่” (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ Thailand e-Government สร้างบัญชีชื่อใหม่ 

1.2 อ่านข้อตกลงการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง” (รูปที่ 2) 

 
รูปที่ 2 ข้อตกลงการใช้บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง 

สร้างบญัชีช่ือใหม ่
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1.3 เลือกเป็น “บุคคลธรรมดา” กรอกรายละเอียดของผู้สมัคร ทั้งนี้ อีเมลที่ใช้จะต้องไม่เคยใช้สมัคร
สมาชิกมาก่อน จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 วิธีการกรอกข้อมูล 

1.4 หากกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความการจัดส่ง url เพ่ือยืนยันตัวตน (รูปที่ 4) ดังนี้ 

 
รูปที่ 4 ข้อความแสดงการจัดส่ง url เพ่ือยืนยันตัวตน 

1.5 ไปยัง หน้าเว็บที่ใช้ส าหรับตรวจสอบอีเมล ซึ่งเป็นอีเมลที่แจ้งในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพ่ือสมัคร
สมาชิก ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง ดังนั้นหากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอาจต้อง
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ตรวจสอบอีเมลในกล่องจดหมายขยะ ทั้งนี้หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายในเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อ 
contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6060 โดยแจ้งว่ามีปัญหาในการขอ OpenID 

 อีเมลที่ได้รับจะใช้หัวข้อ “[e-Gov Thailand] อีเมลยืนยันตัวตน (E-Mail Verification)”  

1.6 กดไปที่ลิงค์ เพ่ือยืนยันตัวตน หรือ คัดลอกลิงค์น าไปวางไว้ที่เบราว์เซอร์ (รูปที่ 5) 

 
รูปที่ 5 อีเมล์ยืนยันตัวตน จาก e-Gov Thailand 

1.7 หากไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการเป็นเจ้าของอีเมล (รูปที่ 6) และให้กดปุ่ม
เข้าสู่ระบบ ระบบจะให้ลงชื่อเข้าใช้งานตามที่ผู้สมัครได้ให้ข้อมูลไว้ และเมื่อเข้าสู่ระบบได้ หน้าจอการยืนยัน
ตัวตนให้ทันที (รูปที่ 7) 

 หากประสงค์เข้าสู่ระบบภายหลัง โปรดข้ามไปยังข้อ 2 หัวข้อ “การเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 
รูปที่ 6 ข้อความยืนยันการเป็นเจ้าของอีเมล 
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รูปที่ 7 หน้าจอการยืนยันตัวตนบุคคลกลาง (OpenID Service) 

1.8 เลือกเมนู “ยืนยันเลข 13 หลัก” (รูปที่ 8) 

 
รูปที่ 8 ยืนยันเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
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1.9 ให้ใส่เลขประจ าตัวประชาชน เป็นตัวเลข 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นและไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “-” 

(รูปที่ 9) 

 
รูปที่ 9 ระบบยืนยันข้อมูลบุคคล 

1.10 ระบบจะให้กรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน เป็น ชื่อ-สกุลของผู้สมัคร และบิดา-มารดาของผู้สมัคร 
จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม “ยืนยัน” (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10 Smart Citizen Verification 
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1.11 หากระบบไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย (รูปที่ 11) ดังนี้ 

 
รูปที่ 11 หน้าจอที่แสดงว่าการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อย 

1.12 เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยืนยนัตวัตนเสร็จเรียบร้อย 
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2. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
 กรณีท่ียังไม่ได้ยืนยันเลข 13 หลัก ให้เข้าสู่ระบบเพ่ือด าเนินการยืนยันเลข 13 หลัก ดังนี้  

2.1 ไปที่ www.egov.go.th เลือก เมนู “เข้าสู่ระบบ” (รูปที่ 12-13) 

 
รูปที่ 12 หน้าจอเว็บไซต์ Thailand e-Government เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 13 หน้าจอ log in ระบบยืนยันบุคคลกลาง 

2.2 หลังลงชื่อเข้าใช้งาน หากระบบน ากลับมายังหน้าเริ่มต้น ให้กดปุ่ม “ผู้ใช้” เพ่ือเข้าสู่เมนูบัญชีผู้ใช้ 
(รูปที่ 14) 

 
รูปที่ 14 หน้าจอหน้าแรกหลังจาก log in เข้าระบบ 
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2.3 กดเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” เพ่ือด าเนินการยืนยันเลข 13 หลัก หรือแก้ไขข้อมูลอ่ืน ๆ (รูปที่ 15) 

 
รูปที่ 15 หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล 

2.4 หากประสงค์ยืนยันเลข 13 หลัก ให้ด าเนินการตั้งแต่ข้อ 1.8 จนเสร็จสิ้นกระบวนงาน  
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ส่วนที่ 2 การมอบหมายเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
1. ส่งหนังสือ “ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
หรือผ่านทางอีเมล  adr@fda.moph.go.th (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือได้ที่เว็บไซต์ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100957_1.doc) 

2. ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการ
เพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วันท าการ หลังจากได้รับเรื่อง 

3. ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งเอกสาร 
 
  

mailto:adr@fda.moph.go.th
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100957_1.doc
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รูปที่ 16 (ด้านที่ 1) หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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รูปที่ 16 (ด้านที่ 2) หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ส าหรับผู้ด าเนินกิจการ 
กรณีท่ีผู้ด าเนินกิจการขอใช้งานระบบด้วยตนเอง 

1. ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าใช้ระบบงานสารสนเทศ ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 
ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารดังนี้  

1.1 แบบค าขอสิทธิ์เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC Form – 8) (รูปที่ 17) (ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100955_1.pdf) 

1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอใช้งาน 1 ฉบับ 
1.3 ส าเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ ในปีที่ยื่นเอกสาร 1 ฉบับ 

2. หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วันท าการ 

3. ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน  
กรณีท่ีผู้รับมอบอ านาจขอใช้งานระบบ 

1. ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าใช้ระบบงานสารสนเทศ ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 
ตึกส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยยื่นเอกสารดังนี้ 

1.1 หนังสือมอบอ านาจเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุระยะเวลามอบอ านาจไม่เกิน 1 ปี พร้อมติด
อากรแสตมป์ 30 บาท ต่อ ผู้รับมอบอ านาจ 1 คน 
  [แนะน าให้จัดท า 1 ฉบับต่อผู้รับมอบอ านาจ] 

1.2 แบบค าขอสิทธิ์เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC Form – 8) (รูปที่ 17) (ดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีเว็บไซต์ 

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100955_1.pdf) 
1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 1 ฉบับ 
1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 1 ฉบับ 
1.5 ส าเนาใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุ ในปีที่ยื่นเอกสาร 1 ฉบับ 

2. หลังจากยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วันท าการ 

3. ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
 ทั้งนี้ โปรดสอบทานความถูกต้อง ความครบถ้วน การรับรองส าเนา การเลือกและลงรายการต่าง ๆ ก่อน
ยื่นเอกสาร และข้อความต้องครบถ้วนตามเนื้อหาของตัวอย่างเอกสาร หากพบข้อบกพร่องอาจไม่ได้รับความ
สะดวกในการด าเนินการ  
  

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100955_1.pdf
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/NewsFiles/uploads/hpvc_20_20_0_100955_1.pdf
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รูปที่ 17 แบบค าขอสิทธิ์เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(HPVC Form-8) 
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ส่วนที่ 3 การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน 
 
ข้อก าหนดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (Hardware And OS ) 
1.1 1.5 GHz or faster processor 
1.2 2 GB of RAM 
1.3 450 MB of available hard - disk space  
1.4 1024 x 768 screen resolution 
1.5 OS WINDOW 7 ขึ้นไป Internet Speed ความเร็วของ อินเตอร์เน็ต 2 MB ขึ้นไป  

2. ข้อก าหนดโปรแกรมท่ีใช้งานระบบ จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้สะดวก ดังนี้ 
2.1 โปรแกรม Browser Mozilla Firefox 
2.2 โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC ทั้งนี้แนะน าให้ uninstall โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ที่ใช้

อยู่เดิมก่อนการติดตั้ง Adobe Acrobat DC ด้วย 
2.3 การติดตั้ง Font Pack 

 
โดยสามารถดาวน์โหลด โปรแกรมได้ที่ 

1. Browser Mozilla Firefox 
 http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Firefox%20Installer.exe  

2. Adobe Acrobat Reader DC 
 http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader
%20DC%20Installer.exe  

3. Font Pack 
 http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader
%20DC%20Font%20Pack.msi  
  

http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Firefox%20Installer.exe
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Installer.exe
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Installer.exe
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Font%20Pack.msi
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Font%20Pack.msi
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ส่วนที่ 4 การเข้าสู่ระบบงาน 
 

ก่อนเข้าสู่ระบบงานท่านจะต้องมี OpenID (รายละเอียดดังส่วนที่ 1) และจะต้องได้รับสิทธิ์ในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศนั้นๆ (รายละเอียดดังส่วนที่ 2) ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าใช้งานในระบบ SKYNET โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf  
2. เลือก “AE Online Reporting (ระบบใหม)่” 
3. เลือกประเภทของผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการในกรณีเป็นผู้ด าเนินกิจการ ผู้ประกอบ

วิชาชีพในกรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (รูปที่ 18) 

 
รูปที่ 18 ประเภทของผู้เข้าใช้บริการ 

4. เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID (รูปที่ 19) 

 
รูปที่ 19 หน้าจอ log in เข้าระบบ OpenID 

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf
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5. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแสดงสิทธิ์ที่ท่านสามารถเข้าใช้ได้ (กรณีได้สิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ์ จะแสดง
ดังรูปที่ 20) 

 
รูปที่ 20 หน้าจอหลักระบบ OpenID 

6. เลือกที่ AE Reporting (กรณีต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบ Spontaneous) จะ
ปรากฏประเภทรายงานที่ท่านสามารถรายงานได้ ดังนี้ 

6.1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ส าหรับรายงานการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา วัตถุเสพติด วัคซีน อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย 
โดยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการ 

6.2 รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค (ร.ม.พ.1) ส าหรับผู้ประกอบการ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

6.3 รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์  (ร.ม.พ.2) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

6.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 
6.5 รายงานสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

 
รูปที่ 21 หน้าจอรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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7. เมื่อเลือกที่ รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเข้า “สู่หน้าหลัก” ที่
แสดงรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับจาก
สถานพยาบาลของท่าน (ถ้ามี) (รูปที่ 22) 
หมายเหตุ: ทุกคนที่รายงานในหน่วยงานของท่านและได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศสามารถ
เรียกดูรายละเอียดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในสถานพยาบาลนั้นๆ ได้ 

 

 
รูปที่ 22 หน้าหลักของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 วิธีการบันทึกรายงานฉบับแรก (initial report) 

1) คลิกท่ี “รายงานฉบับแรก (initial)” (รูปที่ 23) 

 
รูปที่ 23 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับเพิ่มรายงานฉบับแรก 
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2) คลิกเลือก “ดาวน์โหลดแบบรายงาน” เพ่ือดาวน์โหลดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบบ E-form (รูปที่ 24) 

 
รูปที่ 24 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน 

3) หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จจะปรากฏไฟล์อยู่ด้านล่างของหน้าจอ (รูปที่ 25) ให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์
โหลด โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC “เท่านั้น” กรณีข้ึนข้อความดังรูปที่ 26 ให้ท่านท า
การติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC ใหม่ 

 
รูปที่ 25 แถบแสดงสถานะการดาวน์โหลดไฟล์ 

 
รูปที่ 26 การแจ้งเตือนส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC 
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4) กรอกข้อมูลลงใน E-form โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล E-form ในแนวทางการ
บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5) น าเข้าข้อมูลรายงานที่บันทึก โดยให้ (1.) คลิกท่ี “เลือกไฟล์” เลือกไฟล์ที่ต้องการน าเข้า (2.) คลิก
ที่ “เลือกไฟล์” เพ่ือแนบเอกสารแนบประกอบการรายงาน (ถ้ามี) และ (3.) คลิกท่ี “บันทึกรายงาน” (รูปที่ 27) 

 
รูปที่ 27 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับแรก 

6) รายงานที่น าเข้าส าเร็จจะปรากฏดังรูปที่ 28 

 
รูปที่ 28 หน้าจอแสดงสถานะน าเข้ารายงานส าเร็จ 

7) ระบบจะแสดง HPVC no. ของรายงานที่น าเข้า (รูปที่ 29) 

 
รูปที่ 29 หน้าจอแสดงเลขท่ีรายงาน (HPVC no).ของรายงานฉบับแรกที่น าเข้าระบบ 
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8) หากน าเข้ารายงานไม่ส าเร็จจะปรากฏดังรูปที่ 30 พร้อมแสดงเหตุผลของข้อผิดพลาด 

 
รูปที่ 30 หน้าจอแสดงการน าเข้ารายงานไม่ส าเร็จ 

 8.1) กรณีรายงานซ้ า (รูปที่ 31) 

 
รูปที่ 31 หน้าจอแสดงว่ารายงานซ้ า 

 8.2) กรณีรายงานไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น (รูปที่ 32) 

 
รูปที่ 32 หน้าจอแสดงว่ารายงานไม่สมบูรณ์ 
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 วิธีการบันทึกรายงานฉบับติดตาม (follow up report) 

1) ค้นหารายงานที่ต้องการติดตาม (สามารถค้นหาโดยใช้ HPVC no. หรือวันที่ อย. รับรายงาน) และ 
คลิก “HPVC no. ...” เลือกรายงานที่ต้องการติดตาม (รูปที่ 33)  

 
รูปที่ 33 หน้าจอแสดงการค้นหารายงานฉบับติดตามผล 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของรายงานที่ต้องการติดตาม และให้คลิก “รายงานฉบับติดตามผล 
(follow up)” (รูปที่ 34) 

 
รูปที่ 34 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับรายงานฉบับติดตามผล 

3) ให้ตรวจสอบ HPVC no. และสถานะเป็นรายงานบันทึกติดตามผล ถ้าถูกต้องให้คลิก “ดาวน์โหลด
แบบรายงาน” (รูปที่ 35) 

 
รูปที่ 35 หน้าจอแสดงเมนูการดาวน์โหลดรายงานฉบับติดตามผล 
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4) เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC บันทึกข้อมูลผลการ
ติดตามเพ่ิมเติมในแบบรายงาน (E-form) และน ารายงานบันทึกติดตามผลเข้าสู่ระบบ  

 
รูปที่ 36 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับติดตามผล  

5) ระบบจะแสดง HPVC no. ของรายงานฉบับติดตามผลที่น าเข้า (รูปที่ 37) 

 
รูปที่ 37 หน้าจอแสดงครั้งที่ของรายงานติดตามผลที่น าเข้าระบบ 

6) สามารถดูประวัติการรายงาน/บันทึกการรายงาน โดยคลิกที่ HPVC no.ของรายงานที่สนใจ และ
คลิก “ประวัติการรายงาน”(รูปที่ 38) 

 
รูปที่ 38 หน้าจอแสดงประวัติการรายงาน 
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วิธีการแก้ไขข้อมูลรายงาน 

ระบบจะเปิดให้สามารถแก้ไขข้อมูลใน visit ครั้งล่าสุดเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูล visit ก่อน
หน้าสามารถติดต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ adr@fda.moph.go.th  
การแก้ไขข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ค้นหารายงานที่ต้องการแก้ไข (สามารถค้นหาโดยใช้ HPVC no. หรือวันที่ อย. รับรายงาน) เลือก
รายงานที่ต้องการแก้ไข (รูปที่ 39) 

 
รูปที่ 39 หน้าจอแสดงการค้นหารายงานที่ต้องการแก้ไข 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของรายงานที่ต้องการแก้ไข และให้คลิก “แก้ไขข้อมูลรายงาน” (รูปที่ 
40) 

 
รูปที่ 40 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับแก้ไขรายงาน 
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3) ให้ตรวจสอบ HPVC no. และสถานะเป็นแก้ไขข้อมูลรายงาน และคลิก “ดาวน์โหลดแบบรายงาน” 
เพ่ือดาวน์โหลดรายงานจากในระบบ (รูปที่ 41) 

 
รูปที่ 41 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับดาวน์โหลดรายงานฉบับที่ต้องการแก้ไข 

4) เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลใน
แบบรายงาน (E-form) และน ารายงาน (ที่ถูกแก้ไข/ปรับปรุง) เข้าสู่ระบบ (รูปที่ 42) 

 
รูปที่ 42 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับแก้ไข 
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สถานะอ่ืนๆ 

1. กรณีท่ีผู้ใช้งานมีการ log in อยู่ในระบบเกินเวลาที่ก าหนด จะมีการแจ้งเตือนดังรูปที่ 43 แก้ไขได้โดย 
ให้ท าการออกจากระบบและ  log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

 
รูปที่ 43 การแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ log in อยู่ในระบบเกินก าหนดเวลา 

2. ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการรายงาน จะมีการแจ้งเตือนดังรูปที่ 44 แก้ไขโดย ให้
ปฏิบัติตามข้อแนะน าในส่วนที่ 2 การมอบหมายเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (หน้าที่ 11 ) กรณีมีการส่ง
ข้อมูลดังข้างต้นแล้ว แต่หลังจากนั้น 3-5 วันท าการ ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถส่งอีเมลมาสอบถามอีก
ครั้ง หรือ โทร (+66) 0 2590 7307, 0 2590 7253 

 
รูปที่ 44 การแจ้งเตือนกรณีท่ียังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 

 

 


