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ค าน า 

 
ตามที่มีประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง  แนวทางส าหรับผู้รับอนุญาตในการรายงาน 

ความปลอดภัยของยาสัตว์ภายหลังออกสู่ตลาด เพ่ือให้ผู้รับอนุญาตติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาสัตว์เป็นไป 
ในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงมีความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ และตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ก าหนดค ารับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนต ารับยา ส าหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน ที่ให้
ผู้รับอนุญาตติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา และรายงานมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือประโยชน์ 
ในการก ากับดูแลด้านทะเบียนต ารับยา การคุ้มครองสุขภาพและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา ตลอดจนเป็นข้อมูล  
ในการจัดการความเสี่ยงของยาสัตว์ภายหลังออกสู่ตลาดอย่างเหมาะสมต่อไป 

 คู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน า
แก่ผู้ประกอบการ สัตวแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสัตว์ ในการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาสัตว์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไปยัง
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างต่อเนื่อง 

  
 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
พฤศจิกายน 2563 
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บทน า 

การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ (Veterinary pharmacovigilance) หมายถึง การเฝ้าระวังและ
ติดตามความปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ใช้ส าหรับสัตว์  ยารักษาสัตว์รวมทั้งวัคซีนส าหรับการป้องกันโรค  
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในสัตว์ งานเฝ้าระวังฯ มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมข้อมูลเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับอนุมัติทะเบียนและ
ออกจ าหน่ายสู่ตลาด เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ยาส าหรับสัตว์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ความปลอดภัย ในการใช้ยาในสัตว์ชนิดต่างๆ (Safe use of veterinary medicines in animals)  

 ความปลอดภัยของอาหารที่มาจากสัตว์ปศุสัตว์ประเภทเพื่อเป็นอาหาร (Safety of animal-derived food) 

 ความปลอดภัยต่อผู้ที่สัมผัสกับยารักษาสัตว์ (Safety for people who get into contact with veterinary medicines) 

 ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (Safety for the environment) 
ดังนั้น จึ งต้องมีระบบรับรายงานเหตุการณ์ ไม่ พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ เ พ่ือเป็น 

หนึ่งเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ประกอบการด าเนินงานในการเฝ้าระวังฯ  โดยการด าเนินงานจะเกิดประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ฝึกหัด รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสังเกตอาการและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์  
ตามแบบรายงานฯ ฉบับปรังปรุงปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ช่องทาง online) 
 

ค าแนะน าทั่วไป  

1. แบบรายงาน 1 ฉบับ ส าหรับการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง โดยในหนึ่งรายงานสามารถรายงานข้อมูลสัตว์ที่ได้รับ
ผลกระทบได้มากกว่า 1 ตัว และอาการไม่พึงประสงคม์ากกว่า 1 อาการ 

2. ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมให้บันทึกแทรกลงในพ้ืนที่ว่างที่เหมาะสมหรือแนบท้ายมากับแบบรายงาน 
3. ความหมายของเครื่องหมายในแบบฟอร์ม   

  หมายถึง ให้เลือกข้อที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง 

  หมายถึง ให้เลือกข้อที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

   หมายถึง มีรายการ drop down ให้เลือก 

 +  หมายถึง เพ่ือเพ่ิมรายการ และ -  หมายถึง เพ่ือลบรายการ 

  4. เกณฑข์้อมูลขั้นต่ าที่ต้องระบุในแบบรายงาน (minimum criteria for reporting) ได้แก ่ประเภทรายงาน (เป็น 
Spontaneous report หรือ Field trial report) ประเภทการรายงาน (เป็นรายงานฉบับ Initial หรือ Follow-up) วันที่รายงาน 
ชื่อแหล่งที่ส่งรายงาน ประเภทสัตว์ ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
*** โดยหากท่านระบุข้อมูลไม่ครบตามเกณฑ์ขั้นต่ า จะส่งผลให้ไม่สามารถ upload แบบรายงานเข้าฐานข้อมูลได้ 
  
 



 

คู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์  หน้า 2  
 

ผู้รายงาน 

1. ผู้มีหน้าที่ส่งรายงาน หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิต น าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติยา  
พ.ศ. 2510 และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการด้วย 

2. สัตวแพทย ์สัตวแพทย์ฝึกหัด สัตวบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ เช่น เภสัชกร 
3. เจ้าของฟาร์ม เจ้าของสัตว์ และผู้บริโภค/ผู้ป่วย 

ภาพรวมข้อมูลในแบบรายงาน  

แบบรายงานเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ (Animal Health Product Adverse Event 
Report Form) ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1 ข้อมูลทั่วไป 
2 ข้อมูลผู้ส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์ 
3 ประเภทการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
4 ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 
5 ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
6 ข้อมูลเจ้าของฟาร์ม/เจ้าของสัตว์ 
7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
8 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ครอบคลุมถึง ผลลัพธ์ ค่าความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ การรักษาเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การด าเนินการหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ความร้ายแรง การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 

ค าแนะน าการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์  

1 ข้อมูลทั่วไป  
1.1 ระบุประเภทรายงาน โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภทรายงาน 
 Spontaneous report เมื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นได้รับโดยวิธีการรายงานทุกครั้งที่พบว่ามีเหตุการณ์

เกิดข้ึน ทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับอนุญาตให้ก ากับดูแลด้านยา รวมถึงเจ้าของสัตว์   
 Field trial report เมื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นได้จากผลการศึกษาภายหลังยาออกสู่ตลาด 

และให้ระบุว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกหรือฉบับติดตามผล โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภทรายงาน 
 Initial กรณีเป็นการรายงานครั้งแรก (ฉบับแรก) ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ  

      Follow up No.......... กรณีเป็นการรายงานฉบับติดตามผลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เคยรายงาน พร้อมระบุครั้งที่
ติดตาม โดยให้ระบุด้วยตัวเลขทีแ่สดงจ านวนครั้งที่ติดตาม เช่น ถ้าเป็นรายงานการติดตามผลครั้งที่ 1 ให้ระบ ุ“1” ลงในช่องว่าง  

1.2 ระบุเลขที่รายงานแหล่งรายงาน (Reporter’s reference No.) (ถ้ามี) หมายถึง เลขที่รายงานที่แหล่งรายงานเป็นผู้
ก าหนดเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ  

1.3 เลขที่รายงาน (Report number) (Staff Only) หมายถึง เลขที่รายงานในฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะออกโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือระบบรายงานออนไลน์เมื่อ 
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มีการอัปโหลดรายงานเข้าสู่ระบบ โดยประกอบด้วยตัวอักษร HPVC-VT No. และเลข 8 หลัก โดย 2 หลักแรกเป็นปีที่บันทึกใน
ฐานข้อมูลตามด้วยเลขที่ล าดับของรายงานฉบับนั้น เช่น HPVC-VT No. 63012345 (ระบบจะก าหนดเลขที่รายงานให้โดย
อัตโนมัติ เมื่อ Upload แบบรายงานเข้าระบบรับรายงาน) 

1.4 วันที่ อย. รับรายงาน (Date of this report) (Staff only) หมายถึงวันเดือน ปี ที่ อย. รับรายงาน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
อย. เป็นผู้บันทึก) 

2 ข้อมูลผู้ส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์ 
(Reporter/Source of event/Healthcare facility information) 

2.1 ผู้ส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (Sender information/Authorized license 
holder/Veterinarian) 

2.1.1 ระบุชื่อ-สกุล ของผู้ส่งรายงาน (ผู้ส่งรายงานหรือผู้รับอนุญาตหรือสัตวแพทย์หรืออ่ืนๆ) ลงในช่องว่าง  
2.1.2   ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามวิชาชีพ/อาชีพของผู้ส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 สัตวแพทย ์(Veterinarian) 
 สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 เภสัชกร (Pharmacists) 
 อ่ืน ๆ (Other) ให้ระบุในช่องว่าง เช่น เจ้าของฟาร์ม นักศึกษาสัตวแพทย์ ผู้รับผิดชอบการรายงาน  

(PV contact person) 
2.1.3 ระบุชื่อสถานประกอบการ (Name of authorized license holders) ของผู้รายงานฯ ท่านสามารถค้นหาชื่อ

สถานประกอบการได้ โดยให้พิมพ์อักษรภาษาไทยอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และกดที่ปุ่ม     เพ่ือเลือก  กรณีค้นหาไม่พบสามารถ
ระบุเป็น Free text และให้ส่งอีเมลเพื่อขอเพ่ิมชื่อสถานประกอบการในระบบ ไปยังอีเมล: adr@fda.moph.go.th 

2.1.4 ระบทุี่อยู่ (address) ของสถานประกอบการลงในช่องว่าง 
2.1.5 ระบจุังหวัด (province) ของสถานประกอบการ โดยกดท่ีปุ่ม    เพ่ือเลือก 
2.1.6 ระบุเบอร์โทรศัพท์ (telephone no.) ของผู้รายงานฯ ลงในช่องว่าง 
2.1.7 ระบอีุเมล (email address) ของผู้รายงานฯ ลงในช่องว่าง 

2.2 ผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์ (Reporter/ Source of Event/ Healthcare Facility 
information) 

กรณีผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์  เป็นบุคคลเดียวกับส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  เป็นบุคคลเดียวกับผู้ส่งรายงาน (Same sender) เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการกรอก
ข้อมูล กรณีไม่ใช่บุคคลเดียวกันให้ระบุข้อมูลตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3  

2.2.1 ระบวัุนที่รายงาน (Report date) โดยกดท่ีปุ่ม   เพ่ือเลือกวันที่พบเหตุการณ์ 
2.2.2 ระบุชื่อ-สกุล ของผู้พบเหตุการณ/์ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์ ลงในช่องว่าง 
2.2.3 ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามวิชาชีพบุคลากรทางการแพทย์/ผู้วินิจฉัย/อาชีพของผู้พบเหตุการณ์ 

 สัตวแพทย ์(veterinarian) 
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 สัตวบาล (animal husbandry) 
 เภสัชกร (pharmacists) 
 อ่ืน ๆ (other) ให้ระบุในช่องว่าง 

2.2.4 ระบุชื่อแหล่งเกิดเหตุการณ์ (Name of source of events) ท่านสามารถค้นหาชื่อแหล่งเกิดเหตุการณ์ได้ โดย
ให้พิมพ์อักษรภาษาไทยอย่างน้อย 1 ตัวอักษร และกดที่ปุ่ม    เพ่ือเลือก  กรณีค้นหาไม่พบสามารถระบุเป็น Free text  
เช่น คลินิกสัตว์...  โรงพยาบาลสัตว์... ฟาร์ม.... หรืออ่ืนๆ 

2.2.4 ระบุที่อยู่ (address) ของแหล่งเกิดเหตุการณล์งในช่องว่าง 
2.2.5 ระบุจังหวัด (province) ของแหล่งเกิดเหตุการณ์ โดยกดท่ีปุ่ม    เพ่ือเลือก 
2.2.6 ระบุเบอร์โทรศัพท์ (telephone no.) ของผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์  ลงในช่องว่าง 
2.2.7 ระบุอีเมล (email address) ของผู้พบเหตุการณ์/ผู้วินิจฉัย/บุคลากรทางการแพทย์  ลงในช่องว่าง 

3  ประเภทการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Report Information Type / Cause of event) 

3.1 ระบปุระเภทการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามสาเหตุที่เกิดขึ้น 
  เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อสัตว์จากปฏิกิริยาของยา (Adverse Drug Reaction, ADR) หมายถึง เกิดเหตุการณ์

ไม่พึงประสงคต์่อสัตว์ที่มีสาเหตุจากปฏิกิริยาของยาภายหลังจากการใช้ยาสัตว์ 
  เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุจากปัญหาอื่น ๆ (Other Adverse Events) ระบุประเภทการรายงาน ท า

เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภทของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีผลกระทบต่อมนุษย์  (Effect of humans) หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์ภายหลังจากที่มี

การใช้ยาสัตว์ 
ในกรณีดังกล่าว ให้ระบเุพศและอายุของผู้ได้รับผลกระทบลงในช่องว่าง 

 เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม  (Environmental problem) หมายถึง เกิดสถานการณ์ที่สงสัยว่าสัตว์อ่ืน ๆ (ที่ไม่ได้
ใช้ยา) มนุษย์ หรือพืชในสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการสัมผัสกับยาสัตว์ที่มีการใช้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
   ไม่ได้ผลในการรักษา (Lack of efficacy) หมายถึง ยาไม่สามารถให้ผลการรักษาในสัตว์ตามที่ได้รับอนุมัติ
ทะเบียนที่ระบุในเอกสารก ากับยา 

 เกิดปัญหาจากระยะเวลาหยุดยา (Withdrawal period issues) หมายถึง ตรวจพบระดับยาสัตว์ตกค้างใน
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีค่ามากกว่าค่า MRL ที่ก าหนด ภายหลังจากใช้ยาและหยุดยาตามช่วงระยะเวลาที่แนะน า 
            ใช้ยานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก (Off - label use) หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ยา
สัตว์ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารก ากับยาทั้งนี้รวมถึงการใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (misuse) และการใช้ปริมาณมากอย่าง
ตั้งใจ (abuse) ตัวอย่างเช่น ใช้ยาในข้อบ่งใช้หรือกับประเภทสัตว์ (species) นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ หรือใช้ขนาดยาที่
แตกต่างจากท่ีระบุในเอกสารก ากับยา เป็นต้น 
  ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication errors) หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ยาสัตว์ที่
สามารถป้องกันได้ซึ่งอาจน าไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย  เช่น ใช้ขนาดยามากกว่าปกติ (Over dose) ใช้ยา
ในทางท่ีผิด (Drug abuse), ใช้ยาผิดตัว (Wrong drug) 
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  ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Product defect) หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ 
ผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาดจากการผลิต  (faulty manufacture) เช่น ไม่มีการควบคุมขั้นตอนการผลิต  
 ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามที่ได้รับอนุมัติในการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ (product deterioration) หรือ ผลิตภัณฑ์
ปลอม (falsified product) หรือ ผลิตภัณฑ์มปีัญหาคุณภาพท่ีร้ายแรงอื่น ๆ (any other serious quality problem)  

           อ่ืน ๆ (other) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่ตรงตามประเภทการรายงานข้างต้นโดยให้ระบุ
ประเภทเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

4  ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ (Animal and Related information) 
4.1 ระบจุ านวนสัตว์ท่ีได้รับยาหรือวัคซีน (Number of animal treated/vaccinated) ให้ระบุจ านวนตัวของสัตว์ที่ได้รับ

ยาหรือวัคซีน 
4.2 ระบุน้ าหนักเฉลี่ย (Average weight) (กรณี>1ตัว)  ให้ระบุน้ าหนักของสัตว์ต่อตัว กรณีมากกว่า 1 ตัว ให้ระบุน้ าหนัก

เฉลี่ยของสัตว์ต่อตัว โดยพร้อมระบุหน่วยน้ าหนักเป็นกิโลกรัม 
     4.3 ระบุอายุเฉลี่ย (Average age) (กรณี > 1 ตัว) ให้ระบุอายุของสัตว์ต่อตัว กรณีมากกว่า 1 ตัวให้ระบุอายุเฉลี่ย พร้อม
ระบุหน่วย เช่น ปี เดือน หรือวัน โดยกดท่ีปุ่ม    

5  ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Animal affected information) 
5.1 ระบจุ านวนสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Number of animal affected) ให้ระบุจ านวนสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์ 
5.2 ระบจุ านวนสัตว์ที่เสียชีวิต  (Number of animal died) ให้ระบุจ านวนตัวของสัตว์ที่เสียชีวิต (ถ้ามี) 
5.3 ระบปุระเภท (Species) ให้ระบุประเภท/ชนิดสัตว์ เช่น แมว สุนัข หมู  
5.4 ระบพุันธ ุ์ (Breed) ให้ระบุพันธุ์สัตว์ (ถ้าทราบ) 
5.5 ระบุน้ าหนัก (Weight)/น้ าหนักเฉลี่ย (Average weight) (กรณี>1ตัว) ให้ระบุน้ าหนักของสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ต่อตัว หรือ ระบุน้ าหนักเฉลี่ยของสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ กรณีมากกว่า 1 ตัว พร้อมระบุหน่วยน้ าหนักเป็น
กิโลกรัม 

5.6 ระบอุายุ (Age)/อายุเฉลี่ย (Average age) (กรณี > 1 ตัว) ให้ระบุอายุของสัตว์ที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อตัว 
กรณีมากกว่า 1 ตัวให้ระบุอายุเฉลี่ย พร้อมระบุหน่วยน้ าหนัก เช่น ปี เดือน หรือวัน โดยกดท่ีปุ่ม    

5.7 ระบุเพศสัตว์ (Gender) ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามเพศสัตว์ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) พร้อมจ านวนสัตว์ตามเพศ
นั้นๆ (ถ้าทราบ) 

 เพศผู ้(Male)  
 เพศเมีย (Female) 
 ไม่ทราบ (Unknown) กรณทีี่ไม่ทราบเพศหรือเลี้ยงรวมเป็นฝูง 

5.10 ภาวะท่ีเกี่ยวข้อง (Physiological status) ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามภาวะของสัตว์ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ท าหมัน (Neutered) 
 ตั้งท้อง (Pregnant) 
 ระยะให้นม (Lactating) 
 อ่ืน ๆ (Other) พร้อมระบุภาวะที่เก่ียวข้องลงในช่องว่าง 
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5.11 ผลการประเมินสถานะทางสุขภาพก่อนได้รับยา/วัคซีนจากสัตวแพทย์ (Overall Health Status When 
Suspected Product Given) ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามผลการประเมินจากสัตวแพทย์ 

 สุขภาพปกติ (Normal) 
 มีปัญหาสุขภาพ (Health problem, specific) พร้อมระบุปัญหาสุขภาพที่พบลงในช่องว่าง 
 ไม่ทราบ 

5.12 การได้รับยา (Medication) 
สัตว์เคยได้รับยา/วัคซีนชนิดเดียวกันกับครั้งนี้มาก่อนหรือไม่ (Previous expose to suspected product)  

ท าเครื่องหมาย   
ในช่อง  ตามประวัติการได้รับยา/วัคซีน 

 เคย (yes) พร้อมระบุการเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ าอีกหรือไม่ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น 

 เกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ าอีก (Recurrence) 
 ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเดิม (No Recurrence) 
 ไม่ทราบ (Unknown) 

 ไม่เคย (no) 
 ไม่ทราบ (Unknown) 

6  ข้อมูลเจ้าของฟาร์ม/เจ้าของสัตว์ (Farm / Animal owner information)    

6.1 ระบุชื่อ-สกุล ของเจ้าของฟาร์ม ลงในช่องว่าง  
6.2 ระบุชื่อสถานประกอบการ (Name of farm) พร้อมทั้งระบุ ที่อยู่ (address) จังหวัด (province) ลงในช่องว่าง 
6.3 ระบุเบอร์โทรศัพท์ (telephone no.) และอีเมล (email address) ลงในช่องว่าง 

7  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product information) 

ให้ระบุข้อมูลยาที่ใช้โดยแยกรายละเอียดตามรายผลิตภัณฑ์ หากมีการใช้ยามากกว่า 1 ชนิด ให้กดเครื่องหมาย + เพ่ือช่อง
ในการระบุรายการยาเพิ่ม 
ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์    
    7.1 ชื่อการค้า (Trade name) ให้ระบุชื่อการค้า สามารถค้นหาชื่อการค้าที่มีในระบบ โดยให้พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษอย่าง

น้อย 3 ตัวอักษร และกดที่ปุ่ม  เพ่ือค้นหาและเลือกชื่อการค้า ซึ่งหากท่านระบุข้อมูลโดยวิธีนี้ ระบบจะระบุ ชื่อสามัญ รูปแบบ
ยา ความแรง และข้อมูลทะเบียนยาให้โดยอัตโนมัติ 

7.2 ชื่อสามัญ (Generic name) ให้ระบุชื่อสามัญ 
7.3 รูปแบบ (Dosage form) ให้ระบุรูปแบบผลิตภัณฑ์/รูปแบบของยาที่ใช้ เช่น ยาฉีด  
7.4 ความแรง (Strength) ให้ระบุความแรงของยาต่อหน่วย 
7.5 รุ่นการผลิต (Lot no) ให้ระบุรุ่นการผลิตของยาที่ใช้ 
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7.6 วันหมดอาย ุ(Expiry date) ให้ระบุวันหมดอายุของยาที่ใช้ 
ด้านวิธีการบริหาร 

7.7 วิธีการ (Route) ให้ระบุวิธีใช้ยา/วิธีการบริหารยา (route of exposure) เช่น ฉีดใต้ผิวหนัง  
7.8 ปริมาณ (Quantity) ให้ระบุปริมาณของที่ใช้ต่อครั้ง พร้อมระบุหน่วยโดยกดท่ีปุ่ม     
7.9 ความถี่ (Frequency) ให้ระบุความถ่ีของการใช้ยา เช่น 3 ครั้งต่อวัน   
7.10 วันที่เริ่มใช้ (Start date) ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มใช้ยานั้น โดยกดท่ีปุ่ม    
7.11 วันที่หยุดใช้ (Stop date) ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่หยุดใช้ยานั้น โดยกดท่ีปุ่ม    
7.12 สาเหตุที่ใช้ยา (Indication for use/Reason for use) ให้ระบุโรคหรืออาการของโรคหรือเหตุผลที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (ซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ที่รับอนุญาต) 
ด้านลักษณะ 

7.13 ลักษณะ (Characterization) ระบุลักษณะความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ยากับอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น โดยให้ท า
เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยเลือก 

- Suspect (S) เมื่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สงสัย (suspected product) หรือน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
- Concomitant (C) เมื่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งไม่น่าจะ
เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้น 

7.14 ทะเบียนยา (Registration) ให้ระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยาที่มีเลขทะเบียนหรือได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
หรือไม่ โดยให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  โดยเลือก 

- มี (Yes) กรณีมีทะเบียนในประเทศไทย   
- ไม่มี (No) กรณีไม่มีทะเบียนในประเทศไทย   
- ไม่ทราบ (Unknown) กรณีไม่ทราบข้อมูล 

7.15 เลขทะเบียน (Registration) ระบุเลขทะเบียน (ถ้าทราบ) กรณีเลือก มี (Yes) ในข้อ 7.14  

8  ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event information) 

8.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบ (Adverse event) ให้ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย
ทั้งหมดลงในช่องว่าง โดยใช้ศัพท์วิชาการที่อ้างอิงตาม Veterinary Dictionary for Drug Regulatory Activities (VeDDRA) 
standard (ระบุได้มากกว่า 1 เหตุการณ์) ท่านสามารถค้นหาค าศัพท์ที่เป็น VeDDRA terminology ได้ โดยให้พิมพ์อักษร

ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 ตัวอักษร และกดที่ปุ่ม   เพ่ือค้นหาและเลือกค าศัพท์ของเหตุการณ์ข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น macular rash, 
death, vomiting, breathing difficulty, fatigue, elevated liver enzymes, decreased heart rate, lack of efficacy, 
environmental adverse event  

8.2 ว/ด/ป ที่พบเหตุการณ์ (Date of onset of events) ให้ระบุวันเดือนปีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือวันที่ 
ใกล้เคียงที่สุด หรืออาจเป็นวันที่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นๆ เช่น 20 ต.ค. 63 เป็นต้น โดยกดท่ีปุ่ม    
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8.3 ระยะเวลาเกิดเหตุการณ์ (duration of AE) ให้ระบุช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยระบุตัวเลขลงใน
ช่องว่าง พร้อมระบุหน่วย เช่น วัน เดือน หรือ ปี โดยกดท่ีปุ่ม    

8.4 เหตุการณ์ที่เกิดมีการระบุข้อมูลในเอกสารก ากับยาของประเทศไทยหรือไม่ (AE labeled in leaflet) ให้เลือกว่า
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดมีระบุหรือไม่ระบุในเอกสารก ากับยาในประเทศไทย ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภท
เหตุการณ์ที่เกิด  
           ระบุในเอกสารก ากับยา (labeled) 
           ไม่ระบุในเอกสารก ากับยา (non-labeled) 
(* กรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มากกว่า 1 เหตุการณ์ และมีทั้งเหตุการณ์ที่มีการระบุและไม่ระบุ/ไม่มีแสดงในเอกสาร  
ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ไม่ระบุในเอกสารก ากับยา (non-labeled)) 

8.5 การรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น (Treatment related AEs) ให้ท าเครื่องหมาย ในช่อง  ตามการรักษา 
(ระบไุด้มากกว่า 1) 

  ไม่ได้ท าการรักษา  (No treatment)  
  ยาแก้แพ้ (Anti-Histamines) 
  ยาแก้อาเจียน (Anti-Vomiting) 
  ยาสเตอรอยด์ (Corticosteroids)   
  ช่วยชีวิต/กู้ชีพ (Resuscitation)   
  ให้ออกซิเจน (Oxygen)   
  อ่ืนๆ(ระบุ) (Other, Specify) 

8.6 ค่าความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ (Abnormal lab test)  
8.6.1 ประเภทการทดสอบ (Test type) ให้ระบุประเภทการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เช่น Hematology, Urinalysis โดยกดที่ปุ่ม     
8.6.2 การทดสอบ (Test name) ให้ระบุชื่อการทดสอบหรือสิ่งที่ทดสอบลงในช่องว่าง เช่น WBC, liver enzyme 
8.6.3 ผลลัพธ์ (Test result) ให้ระบุค่าความผิดปกตินั้น พร้อมระบุค่าปกติก ากับไว้ในวงเล็บ หรือผลการตรวจอ่ืนที่ช่วย

ในการยืนยัน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึน  
8.6.4 หน่วยวัด (Test unit) ให้ระบุค่าหน่วยวัดของการทางห้องปฏิบัติการนั้นๆ 

8.7 ความร้ายแรง (Seriousness) ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภทความร้ายแรงของเหตุการณ์ 
      ไม่ร้ายแรง หมายถึง กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นไม่เข้าข่ายกรณีที่ระบุในหัวข้อร้ายแรง 
      ร้ายแรง หมายถึง กรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นเป็นดังนี้  

(ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง O) 
O เสียชีวิต (Results in Death) เมื่อการเสียชีวิตนั้นอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหรืออาจ

เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสัตว์นั้น 
O อันตรายถึงชีวิต (Life Threatening) เมื่อมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ เช่น เกิดภาวะ 

anaphylactic shock, apnea 
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O พิการถาวร/ไร้ความสามารถ (Disabling/Incapacitating) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตตามปกติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้เกิดความเสียหายหรือการท าลายโครงสร้างหน้าที่ของร่างกาย 

O เกิดเหตุการณ์ฯ นาน/ถาวร (Prolonged event or persistent) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นเกิดเป็น
ระยะเวลานานผิดปกต ิหรือเกิดขึ้นอย่างถาวร  

O เกิดการพิการแต่ก าเนิด (Causes congenital abnormally/Birth defect) เมื่อสงสัยว่าได้รับยาสัตว์ช่วงก่อนการตั้ง
ท้องหรือในระหว่างการตั้งท้องแล้วส่งผลให้เกิดความผิดปกติ/ความพิการของตัวอ่อนในครรภ์หรือความผิดปกติแต่ก าเนิด  

O อ่ืนๆ (Other, specify) (ระบุ....) เมื่อสัตวแพทย์ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความร้ายแรง แต่ไม่เข้ากับข้อใดข้อ
หนึ่งของตัวเลือกด้นบน  

8.8 การด าเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event management) ให้ท าเครื่องหมาย   
ในช่อง  ตามการด าเนินการ ดังนี้ 
  ไม่มีการด าเนินการเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยเรียบร้อยแล้ว (Had already been completed) เช่น กรณีใช้แบบ
ครั้งเดียว (Single dose, Once) 

 หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย (Was discontinued) หรือ ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยซ้ า (No repeat use) 
 หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยและใช้ยาอื่นแทน (Was discontinued suspect drug and replaced with another) 
 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยต่อ (Was continued) โดย 
o ใช้ต่อในขนาดเดิม (Same dose) 
o ใช้ต่อแต่ลดขนาดลง (Reduce dose) 
o เปลี่ยนวิธีการบริหารยา (Change administration)       ระบ ุ(Specify)................................................................  

 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยซ้ า (Was continued) โดย 
     O เกิดอาการเดิมซ้ าขึ้นอีก (AEs recurrence) 
     O ไม่เกิดอาการข้ึนอีก (AEs no-recurrence) 
     O ไม่ทราบผลหลังใช้ยาซ้ า (Unknown) 

8.9 ผลลัพธ์ (Outcome) ระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง   
ตามผลลัพธข์องอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น (*ระบไุดแ้ค่ 1 โดยให้ระบุผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุด) โดย 
   หายโดยไม่มีร่องรอยเดิม (Recovered/Resolved) 

 อาการดีข้ึนแต่ยังไม่หาย (Recovering/Resolving) 
 ยังไม่ดีข้ึน (Not Recovered/Not Resolved/Ongoing) หรือ ยังมีอาการอยู่  (Ongoing) 
 หายโดยยังมีร่องรอยเดิม (Recovered/Resolved with sequelae) 
  เสียชีวิต (Died/Fatal) 
 การุณยฆาต (Euthanized)     
 ไม่ทราบ (Unknown) 

8.10 การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causality Assessment) 
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ให้ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามผลการประเมินระดับความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ที่สงสัยกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้นอาจท าการประเมินตามหลักการของ ABON-system (สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแนวทางสาหรับผู้รับอนุญาตในการ
รายงานความปลอดภัยของยาสัตว์ภายหลังออกสู่ตลาด)  
    A (probable) (น่าจะใช่) หมายถึง ยาสัตว์มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับน่าจะใช่
โดยต้องมีข้อมูลทั้ง 3 ประเด็นดังต่อไปนี้  

(1) ประเด็นระยะเวลา มีความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลระหว่างการใช้ยาสัตว์กับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ (onset) และ
ช่วงระยะของเวลาการเกิดเหตุการณ์ (duration of AE) 

(2) ประเด็นอาการทางคลินิก คือลักษณะอาการแสดงทางคลินิกที่เกิดขึ้นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปได้ (plausible) 
ตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือพิษวิทยาของยานั้น และ  

(3) ประเด็นความเป็นได้อ่ืน ๆ คือไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น ๆ เช่น ยาที่ใช้ร่วมหรือภาวะโรคที่เป็นอยู่ 
 B (possible) (อาจจะใช่) หมายถึง ยาสัตว์เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ข้อมูลไม่เพียง

พอที่จะสรุปเป็นระดับ A 
      O (Unclassifiable/Unassessable) (ไม่สามารถประเมินได้) หมายถึง ข้อมูลที่มีไม่น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลไม่เพียง
พอที่จะประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
       O1 (inconclusive) (ไม่สามารถสรุปได้) หมายถึง สรุปไม่ได้ว่ายาสัตว์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
เนื่องจากมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง 
       N (unlikely) (ไม่น่าใช่) หมายถึง ข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่สัมพันธ์กับยาสัตว์ 
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ภาคผนวก 1  
 

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์  

(HPVC Form - 15) 
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ภาคผนวก 2  
 

แบบค าขอสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(HPVC Form - 8) 
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แบบค าขอสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนบุคคลหรือข้อมูลของผู้ขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

หมายเลขบัตรประชาชน ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
ค าน าหนา้-ชื่อ-นามสกลุ............................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง..................................................................................................................................................................................... 
อีเมล……………………………………………………….…………………………..……………เบอร์โทรศัพท์มือถือ………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน 

ประเภทผู้ประกอบการ (  ยามนุษย์  ยาสัตว์  เครื่องมือแพทย์  อาหาร  สมุนไพร  เครื่องส าอาง) 
ชื่อหน่วยงาน............................................................................................................................................................................... 

เลขนิติบุคคลของหน่วยงาน............................................................................................................................................. 
กลุ่มงาน...............................................................................แผนก/ฝ่าย..................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................................. โทรสาร........................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่...................ซอย......................ถนน......................................ต าบล/แขวง....................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.......................................... 
ส่วนที่ 3 จุดประสงค์การยื่นแบบค าขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

 ขอคร้ังแรก            ต่ออายุ                      แก้ไขประเภทสิทธิ์        ยกเลิกสิทธิ์  
ส่วนที่ 4 ประเภทสิทธิ์ที่มีความประสงค์ขอสิทธิ์การใช้งาน 

 AE Reporting         AE CEM Program        AE Search                  AE-Service   
เอกสารแนบ 

1. หนังสือมอบอ านาจเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพจากหน่วยงาน 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ อยา่งละ 1 ฉบบั 
3. ส าเนาใบอนุญาตทีย่ังไม่หมดอาย ุในปีทีย่ื่นเอกสาร 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ
1. ผู้ขอสิทธิ์ใช้งานรับทราบประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศ และจะปฏิบัติตามทุกประการ 
2. ผู้ขอสิทธิ์ใช้งานจะใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกิจการของทางราชการหรือหน่วยงานเท่านั้น 
3. จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า และ/หรือ ความลับของทางราชการ 

ผู้ขอใช้ 
ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

ต าแหน่ง
................................................. 

วันที่ ............../...................../.............. 

ผู้ตรวจสอบการยื่นค าขอ 
ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

ต าแหน่ง
................................................. 

วันที่ ............../...................../.............. 

ผู้เห็นชอบการยื่นค าขอ 
ลงชื่อ..................................................... 
(............................................................) 

ต าแหน่ง
................................................. 

วันที่ ............../...................../.............. 
 

 

HPVC Form – 8 
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หนังสือมอบอ านาจ 
เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ที่........................................................ 
วันที่................................................... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ......................................................................................................................... (ชื่ อนิติบุคคล) 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ......................... ตรอก/ซอย ......................................... ถนน .......... ....................................... หมู่ที่ 
................ ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด .......... ........................... 
โทรศัพท์ ..................................................โดยมี.................................................................................................................  
เป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ ............ 
ลงวันที่ ........................... ขอมอบอ านาจและแต่งตั้งให้ ................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ...................... ... 
เชื้อชาติ ................... อยู่บ้านเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .......... ................................... 
หมู่ที่ ................ ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต .................................. จงัหวัด .. ................................... 
โทร ................................................ บัตรประจ าตัว .................................. เลขท่ี .............................................................  
ออกให้ ณ .......................................... เมื่อวันที่ ............................................... หมดอายุ ..... ........................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการดังนี้ 
 ข้อ ๑ ให้เป็นผู้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้บริโภค หรือการรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือแพทย์ หรือรายงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 ข้อ ๒ ให้เป็นผู้ยื่นแบบค าขอข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อส านักงา น
คณะกรรมการอาหารและยา 
 ข้อ ๓ ให้มีอ านาจในการลงนาม ให้ค ารับรองถ้อยค าแก่เจ้าหน้าที่ แก้ไขเอกสาร เพ่ิมเติมเอกสาร รับเอกสารคืน ตลอดจน
ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ จนเสร็จการ 
 ข้อ ๔ การมอบอ านาจดังกล่าวนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. .................... 
ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 กิจการใดที่ ..................................................... (ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ) ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามขอบเขตแห่ง
หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้นเพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้
ลงรายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้ มอบอ านาจ 
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รับมอบอ านาจ  
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... พยาน 
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... พยาน  
     (........................................................)  
 

 

อากรแสตมป์ 
๓๐ บาท 

ประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) 
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หนังสือมอบอ านาจ 
เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ที่........................................................ 
วันที่................................................... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ................................................................. อายุ ............ ปี สัญชาติ .........................  
เชื้อชาติ ................... อยู่บ้านเลขท่ี .............. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ............................. ถนน .................................. 
ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................... โทร .. .................................  
 ได้มอบอ านาจให้ ................................................................................ อายุ ............ ปี สัญชาติ ......................... 
เชื้อชาติ ................... อยู่บ้านเลขท่ี .............. หมู่ที่ ............. ตรอก/ซอย ............................. ถนน .................................. 
ต าบล/แขวง .......................................... อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ................... ........................... 
โทร ................................................ บัตรประจ าตัว .................................. เลขท่ี ............................................................. 
ออกให้ ณ .......................................... เมื่อวันที่ ............................................... หมดอายุ ..... ........................................... 
 ข้อ ๑ ให้เป็นผู้รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือ
แพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับผู้บริโภค หรือการรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือแพทย์ หรือรายงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
 ข้อ ๒ ให้เป็นผู้ยื่นแบบค าขอข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 ข้อ ๓ ให้มีอ านาจในการลงนาม ให้ค ารับรองถ้อยค าแก่เจ้าหน้าที่ แก้ไขเอกสาร เพ่ิมเติมเอกสาร รับเอกสารคืน ตลอดจน
ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ จนเสร็จการ 
 ข้อ ๔ การมอบอ านาจดังกล่าวนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ............... ..... 
ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 กิจการใดที่ ..................................................... (ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ) ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามขอบเขตแ ห่ง
หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบโดยเสมือนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้นเ พ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้
ลงรายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้มอบอ านาจ  
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... ผู้รบัมอบอ านาจ 
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... พยาน  
     (........................................................)  
ลงชื่อ ..................................................... พยาน  
     (........................................................)  

 
 
 
 

ประทับตรา
บริษัท (ถ้ามี) 

 

อากรแสตมป์ 
๓๐ บาท 
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ภาคผนวก 3 
 

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางส าหรับผู้รับอนุญาตในการรายงาน 
ความปลอดภัยของยาสัตว์ภายหลังออกสู่ตลาด 
 

 
(ข้อมูลเพิ่มเติม: http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_5_22_0_100606.pdf) 

http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_5_22_0_100606.pdf
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2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนดค ารับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนต ารับยา  
ส าหรับการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารวมถึงวัคซีน 
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ภาคผนวก 4 
 

การเข้าใช้งานระบบ 
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ภาพรวมการเข้าใช้งานระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ 

ก่อนเข้าสู่ระบบงานครั้งแรก ท่านจะต้องมี OpenID (ให้ด าเนินการสมัคร/สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID ทีเ่ว็บไซต์  
www.egov.go.th รายละเอียดตาม ส่วนที่ 1 ในคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
อย. ตาม URL ดังนี้ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_2_0_100956.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 
 เมื่อมี OpenID แล้ว ท่านจะต้องด าเนิการขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ : รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ (AE Reporting) โดยกรอกข้อมูลตาม HPVC Form – 8 (ดังภาคผนวก 2) หรือ แบบค าขอสิทธิ์เพ่ือเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมส่งเอกสารแนบไปยัง อีเมล adr@fda.moph.go.th หรือ 
น าส่งที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยเจ้าหน้าที่จะท าการส่งมอบสิทธิ์ให้ภายใน 1-2 วันท าการ และจะมีอีเมลเพ่ือแจ้งให้ท่าน
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 

คือ การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (user name)และการก าหนดรหัสผ่าน (password) โดยด าเนินการได้ที่เว็บไซต์  www.egov.go.th  
  เลือกเมนู “สร้างบัญชีชือ่ใหม่”  อ่านข้อตกลงการใช้บริการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง”   เลือกประเภทเป็น  
“บุคคลธรรมดา”  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   ระบบจะแสดงข้อความการจัดส่ง url เพ่ือยืนยันตัวตน ทีอี่เมลของท่าน  
(อาจต้องรอ 5 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง)  กดไปที่ลิงค ์ในอีเมล เพ่ือยืนยันตัวตน 

*กรณีท่ีเคยสร้างบัญชีผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ 
**หากมีปัญหาในการสมัคร เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อท่ีอีเมล contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 
***หากกต้องการทราบขั้นตอนโดยละเอียด สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดังลิงค์ด้านล่าง  

http://www.egov.go.th/
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News/uploads/hpvc_1_2_0_100956.pdf
mailto:adr@fda.moph.go.th%20หรือ
http://www.egov.go.th/
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วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 

      

https://privus.fda.moph.go.th/  http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf   

 

          หรือ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น เร่ิมต้น 

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการเข้าใช้งานระบบรายงานฯ ผ่านระบบ SKYNET  (ช่องทางออนไลน์) 
 

เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID 

หรือ 

https://privus.fda.moph.go.th/
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf
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ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าใช้งานในระบบรายงานฯ ผ่านระบบ SKYNET  มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ไปที่ https://privus.fda.moph.go.th/ หรือ  http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf  
แล้วเลือก “AE Online Reporting (ระบบใหม่)” เพ่ือ Log in เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID  

2. เลือกประเภทของผู้เข้าใช้บริการตามลักษณะรูปแบบอาชีพ ได้แก่ ผู้ประกอบการ ในกรณีเป็นผู้ด าเนินกิจการหรือผู
ปฏิบัติงานในสถานประการการนั้นๆ  ผู้ประกอบวิชาชีพในกรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์  

3. เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID  
4. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแสดงสิทธิ์ที่ท่านสามารถเข้าใช้ได้ (กรณีได้สิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ์ จะแสดงดังรูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1 หน้าจอหลักระบบ OpenID 

 5. เลือกที่ AE Reporting (กรณีต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) จะปรากฏประเภทรายงานที่ท่านสามารถ
รายงานได้ ดังนี้ 

5.1 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส าหรับรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา วัตถุเสพติด วัคซีน อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย โดยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการ 

5.2 รายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (ร.ม.พ.1) 
ส าหรับผู้ประกอบการ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

5.3 รายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ.2) ส าหรับผู้ประกอบการ  
(อยู่ระหว่างการพัฒนา) 

5.4 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 
5.5 รายงานสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพร  

https://privus.fda.moph.go.th/
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf%20แล้วเลือก
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf%20แล้วเลือก
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รูปที่ 2 หน้าจอรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 7. เมื่อเลือกท่ี รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ จะเข้า “สู่หน้าหลัก” ที่แสดงรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับจากสถานประกอบการ หรือ สถานพยาบาลของ
ท่าน (ถ้ามี) (รูปที่ 3) 
หมายเหตุ: ทุกคนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านและได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศสามารถเรียกดูรายละเอียด
ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนในสถานประกอบการ หรือ สถานพยาบาลนั้นๆ ได้ 

 

รูปที่ 3 หน้าหลักของรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 
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วิธีการดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มรายงาน 
 

1) คลิกท่ี “รายงานฉบับแรก (initial report)” (รูปที่ 4) 
 

 
รูปที่ 4 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับเพิ่มรายงานฉบับแรก 

2) คลิกเลือก “ดาวน์โหลดแบบรายงาน” เพ่ือดาวน์โหลดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
แบบ E-form (รูปที่ 5) 

 

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน 
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3) หลังจากดาวน์โหลดไฟล์เสร็จจะปรากฏไฟล์อยู่ด้านล่างของหน้าจอ (รูปที่ 6) ให้เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยใช้โปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader DC “เท่านั้น” กรณีข้ึนข้อความดังรูปที่ 7 ให้ท่านท าการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader 
DC ใหม่ หรือ ท่านกดเปิดไฟล์จากการคลิกท่ีมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์ 

 

รูปที่ 6 แถบแสดงสถานการณ์ดาวน์โหลดไฟล์ 

*** ท่านจะไม่สามารถเปิดไฟล์จากการคลิกที่มุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์ (หากกดจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 7) 

*** ท่านต้องลากไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดไฟล์มาไปไว้ที่หน้าจอหลัก (Desktop) หรือ ไปยัง โฟลเดอร์ (Folder) ที่ท่าน
ต้องการ ก่อนกดเปิดขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูล (ผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC เท่านั้น) 

 

 

รูปที่ 7 การแจ้งเตือนส าหรับคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC หรือกดเปิดไฟล์จากมุมขวาล่าง 
ของหน้าเว็บไซต์ 
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วิธีการบันทึกรายงานฉบับแรก (initial report) 

1) กรอกข้อมูลลงใน E-form โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูล E-form ในค าแนะน าการบันทึกรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ หน้าที่ 2  

2) น าเข้าข้อมูลรายงานที่บันทึก โดยให้ (1.) คลิกท่ี “เลือกไฟลฺ์” เลือกไฟล์ที่ต้องการน าเข้า (2.) คลิกท่ี “เลือกไฟล์” เพ่ือ
แนบเอกสารแนบประกอบการรายงาน (ถ้ามี) และ (3.) คลิกท่ี “บันทึกรายงาน” (รูปที่ 8) 

 

 

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับแรก 

3) รายงานที่น าเข้าส าเร็จจะปรากฏดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงสถานะน าเข้ารายงานส าเร็จ 
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4) ระบบจะแสดง HPVC no. ของรายงานที่น าเข้า (รูปที่ 10) 

 

รูปที่ 10 หน้าจอแสดงเลขที่รายงาน (HPVC no).ของรายงานฉบับแรกที่น าเข้าระบบ 

 5) หากน าเข้ารายงานไม่ส าเร็จจะปรากฎดังรูปที่ 11 พร้อมแสดงเหตุผลของข้อผิดพลาด 

 

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงการน าเข้ารายงานไม่ส าเร็จ 
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5.1) กรณีรายงานซ้ า จะปรากฏดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 หน้าจอแสดงว่ารายงานซ้ า 

 5.2) กรณีรายงานไม่สมบูรณ์ ขาดข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น จะปรากฏดังรูปที่ 13 

 

รูปที่ 13 หน้าจอแสดงว่ารายงานไม่สมบูรณ์ 
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วิธีการบันทึกรายงานฉบับติดตาม (follow up report) 

1) ค้นหารายงานที่ต้องการติดตาม (สามารถค้นหาโดยใช้ HPVC-VT No. หรือวันที่ อย. รับรายงาน) และ คลิก  
“HPVC-VT No....” เลือกรายงานที่ต้องการติดตาม (รูปที่ 14)  

 

 

รูปที่ 14 หน้าจอแสดงการค้นหารายงานฉบับติดตามผล 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของรายงานที่ต้องการติดตาม และให้คลิก “รายงานฉบับติดตามผล (follow up)” (รูปที่ 15) 
 

 

รูปที่ 15 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับรายงานฉบับติดตามผล 
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3) ให้ตรวจสอบ HPVC-VT No.และสถานะเป็นรายงานบันทึกติดตามผล ถ้าถูกต้องให้คลิก “ดาวน์โหลดแบบรายงาน” (รูปที่ 16) 
 

 

รูปที่ 16 หน้าจอแสดงเมนูการดาวน์โหลดรายงานฉบับติดตามผล 

4) เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC บันทึกข้อมูลผลการติดตามเพ่ิมเติมในแบบ
รายงาน (E-form) และน ารายงานบันทึกติดตามผลเข้าสู่ระบบ  

 

 

รูปที่ 17 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับติดตามผล  
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รูปที่ 18 หน้าจอแสดงครั้งท่ีของรายงานติดตามผลที่น าเข้าระบบ 

5) สามารถดูประวัติการรายงาน/บันทึกการรายงาน โดยคลิกที่ HPVC-VT No. ของรายงานที่สนใจ และคลิก “ประวัติการ
รายงาน”(รูปที่ 19) 

 

 

รูปที่ 19 หน้าจอแสดงประวัติการรายงาน 
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วิธีการแก้ไขข้อมูลรายงาน 

ระบบจะเปิดให้สามารถแก้ไขข้อมูลใน visit ครั้งล่าสุดเท่านั้น หากต้องการแก้ไขข้อมูล visit ก่อนหน้าสามารถติดต่อ
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ adr@fda.moph.go.th   

การแก้ไขข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ค้นหารายงานที่ต้องการแก้ไข (สามารถค้นหาโดยใช้ HPVC-VT No. หรือวันที่ อย. รับรายงาน) เลือกรายงานที่ต้องการ
แก้ไข (รูปที่ 20) 

 

รูปที่ 20 หน้าจอแสดงการค้นหารายงานที่ต้องการแก้ไข 

2) ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของรายงานที่ต้องการแก้ไข และให้คลิก “แก้ไขข้อมูลรายงาน” (รูปที่ 21) 

 

รูปที่ 21 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับแก้ไขรายงาน 

mailto:adr@fda.moph.go.th
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3) ใหต้รวจสอบ HPVC no. และสถานะเป็นแก้ไขข้อมูลรายงาน และคลิก “ดาวน์โหลดแบบรายงาน” เพ่ือดาวน์โหลด
รายงานจากในระบบ (รูปที่ 22) 

 

รูปที่ 22 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับดาวน์โหลดรายงานฉบับที่ต้องการแก้ไข 

4) เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในแบบรายงาน  
(E-form) และน ารายงาน (ที่ถูกแก้ไข/ปรับปรุง) เข้าสู่ระบบ (รูปที่ 23) 

 

รูปที่ 23 หน้าจอแสดงเมนูส าหรับการน าเข้ารายงานฉบับแก้ไข 
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สถานะอ่ืนๆ ที่อาจมีการแจ้งเตือน 

1. กรณีท่ีผู้ใช้งานมีการ log in อยู่ในระบบเกินเวลาที่ก าหนด จะมีการแจ้งเตือนดังรูปที่ 24 แก้ไขได้โดย ให้ท าการออกจาก
ระบบและ  log in เข้าสู่ระบบอีกครั้ง 

 

รูปที่ 24 การแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ log in อยู่ในระบบเกินก าหนดเวลา 

2. ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการรายงาน จะมีการแจ้งเตือนดังรูปที่ 44 แก้ไขโดย ให้ปฏิบัติตาม
ข้อแนะน าในส่วนที่ 2 การมอบหมายเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ (หน้าที่ 11 ) กรณีมีการส่งข้อมูลดังข้างต้นแล้ว แต่หลังจากนั้น 3-5 
วันท าการ ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถส่งอีเมลมาสอบถามอีกครั้ง หรือ โทร (+66) 0 2590 7307, 0 2590 7253 

 

รูปที่ 25 การแจ้งเตือนกรณีท่ียังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 
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ช่องทางการส่งรายงาน 

ผู้ที่มีหน้าที่ส่งรายงาน สามารถเลือกช่องทางในการส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 
ได ้2 ช่องทางหลัก ดังนี้ 

1) ผ่านระบบออนไลน์ (AE online)  
สามารถรายงานบันทึกข้อมูลใน E-form ที่ HPVC ก าหนด ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้เว็บไซด์ของศูนย์

HPVC หรือผ่านระบบ Open ID ดังภาคผนวก 4 จากนั้นให้น าเข้ารายงาน E-form ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เข้าระบบรายงาน 
หรือ “AE Reporting” ที่ระบบ OpenID ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสามารถศึกษาวิธีบันทึกรายงานได้จาก 
“ค าแนะน าการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ ” ตามคู่มือการบันทึกรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับสัตว์ฉบับนี้ 

2) รูปแบบเอกสาร  
สามารถส่งรายงานโดยใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (HPVC Form-15) ซึ่งสามารถ download แบบรายงานดังกล่าวได้ที่ระบบออนไลน์ (AE online) 
หรือ บนเว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/Webpage/main.jsp  
และส่งแบบรายงานฯ ไปที่ศูนย์ HPVC 

- ทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ 

- ทางโทรสาร 0 2591 8457 หรือ 
- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค (email): adr@fda.moph.go.th  
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