
 
 

แบบสรุปการเฝาระวงัความปลอดภัยจากการใชยาจากสมุนไพร 
ชื่อผลิตภัณฑยา....................................ประจําเดือน………………………….…..พ.ศ………………………… 

ชื่อสถานพยาบาล.....................................................................                            รหัสสถานพยาบาล ����� 

1.ขอมูลเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร 

1.1 แหลงที่มาของผลิตภัณฑ 

    �   ซื้อสําเร็จรูป         รหัสยา 24 หลัก……..…….................…………………....…(ถามี) 

�   ผลิตเอง     รหัสยา 24 หลัก……..…………………....................….....…(ถามี) 

�   ซื้อวัตถุดิบมาบรรจุ     รหัสยา 24 หลัก…….........………………….........…..…...…(ถามี) 

�   อื่นๆ(โปรดระบุ)................................. รหัสยา 24 หลัก……..……………………................….....…(ถามี) 

1.2 รูปแบบ  

 � ยาเม็ด     � ยาลูกกลอน � ยาแคปซูล   � ยาผง        � ยาตม  � ยาชง 

 � ยาน้ํา  � ยาทิงเจอร  �ยาครีม    � ยาเจล           � ยาขี้ผ้ึง   � ลูกประคบ 

 � อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................ 

1.3 ชื่อผูผลิต(ตามขอ 1.1)………….........…………………………ที่อยูผูผลิต………………....……........................... 

 

2.สรุปรายงานการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค* 

2.1 จํานวนใบสั่งยาจากสมุนไพรในรอบ 1 เดือน...............................ฉบับ 

2.2 จํานวนผูปวยที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงค.................................ราย 

หมายเหต ุ:  หากไมเกิดอาการไมพึงประสงค (zero report) ใหระบุในชองจํานวนผูปวยที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงควาเปนศูนยราย 

ลําดับ 
เลขที่
รายงาน 

(HPVC No.) 
เพศ อายุ 

โรคประจําตัว
และภาวะอื่นๆ 
(มีใหระบุ /ไมมี) 

เหตุการณไม 
พึงประสงค 

(adverse event) 

ความรายแรงของ 
เหตุการณไมพึงประสงค 
(Y=รายแรง/N=ไมรายแรง) 

วันที่เริ่มเกิด 
เหตุการณไมพึง
ประสงค(วนั) 

สาเหตุที่ใช
ยา 

/ขอบงใช 

แหลงที่รับ
ผลิตภัณฑ 
(1.1/1.2/2)** 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

* โปรดแนบรายงานเหตุการณไมพึงประสงค (กรณีสงรายงาน online แนบเฉพาะรายงานที่รายแรง) 

** หากเกิด AE ใหระบุแหลงที่รับผลิตภัณฑดวยวามาจากที่ใด 1.โรงพยาบาลไดรับโดย (1.1มีใบส่ังแพทย 1.2ไมมีใบส่ังแพทย)   2.แหลงอื่นๆ 

ผูจัดทํารายงาน : .......................................................................วันที่จัดทํารายงาน................ เดือน...........พ.ศ................................ 

โทรศัพท : ................................................................................. e-mail address : .......................................................................... 

HPVC Form – 6 (HERB-ED55-01) 



 
 
 
คําแนะนําท่ัวไป 
 แบบรายงานประจําเดือนการเฝ้าระวังความปลอดภัยจาก
การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นรายงานที่ขอความ
ร่วมมือสถานพยาบาลที่มีการส่ังใช้ยาจากสมุนไพรโดยเฉพาะยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ให้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาทุกเดือน รวมท้ังขอความร่วมมือในการส่งรายงาน (zero 
report) แม้ไม่มีผู้ป่วยท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์  เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน
ประเทศ 
 สถานพยาบาล ท่ี จํ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร ร าย ง าน  ไ ด้ แ ก่ 
สถานพยาบาลทุกระดับท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ท่ีมีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร 
ให้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ยา ระบุชื่ อยา  หรือถ้ า เป็นยา ท่ีผลิตใน
โรงพยาบาลให้ระบุชื่อ รพ.ท่ีผลิต เช่น ยาหอมทิพโอสถ ตรา .... หรือ 
ยาหอมทิพโอสถ รพ......  

1.1 แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ให้ระบุแหล่ง ท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการรายงาน พร้อมรหัสยา 24 หลัก (ถ้ามี) 

1.2 รูปแบบยา ให้ระบุรูปแบบยาท่ีต้องการรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

1.3 ชื่อผู้ผลิต หมายถึง บริษัทหรือหน่วยงานท่ีทําการผลิต
ยาจากสมุนไพรท่ีต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ พร้อมระบุท่ี
อยู่ของผู้ผลิต 
2. สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event : 
AE) 

เป็นข้อมูลสําคัญท่ีสรุปจากการรายงานแบบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC Form – 
1) ท่ีมีรายละเอียดของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของการใช้ยา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

2.1 จํานวนใบสั่งยาจากสมุนไพรในรอบ 1 เดือน ให้ระบุ
จํานวนฉบบัของใบสั่งยาท่ีต้องการรายงานท้ังหมดท่ีมีในเดือนนั้นๆ 

2.2 

 

จํานวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุ
จํานวนผู้ป่วย หากไม่มีผู้ป่วยท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุว่า
เป็นศูนย์ 

 

โดยสรุปข้อมูลสําคัญจากแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ลงในตารางส่วนท่ี 2 ได้แก่ 

      1. เลขท่ีรายงาน HPVC No. กรณีท่ีรายงานออนไลน์ ระบุ
เลขท่ีรายงานคือ  เลขท่ีออนไลน์ กรณีท่ีส่งทางไปรษณีย์ ไม่ต้องระบุ
ช่องเลขท่ีรายงาน (HPVC No.) 

     2. ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย ได้แก่ เพศ และอายุ 

      3. โรคประจําตัวและภาวะอื่นๆ ของผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้อง ให้
ระบุภาวะท่ีอาจเก่ียวข้องกับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น 
ภาวะความเจ็บป่วย ตั้งครรภ์ และพฤติกรรมทางสังคม เป็นต้น 

      4. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระบุเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
พบจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติท่ีสงสัยท้ังหมด
ในช่องว่าง โดยใช้ WHO-ART หรือ บรรยายเหตุการณ์ท่ีสงสัยอย่าง
ละเอียดครบถ้วน 

      5. ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุ Y 
กรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีร้ายแรง และ ระบุ N กรณีท่ีเป็น
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีไม่ร้ายแรง ซ่ึงตรงกับแบบรายงานเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีแนบมา 

      6. วันท่ีเริ่มเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ระบุวันเดือนปีท่ี
ผู้ป่วยเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือวันท่ีใกล้เคียงท่ีสุด ในกรณีท่ี
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดวันเดียวกับวันแรกท่ีใช้ผลิตภัณฑ์โปรดระบุ
เวลาด้วย  

      7.สาเหตุท่ีใช้ยา/ข้อบ่งใช้ ให้ระบุโรค อาการของโรค หรือ
เหตุผลท่ีต้องใช้ยาจากสมุนไพร ลงในช่องว่าง กรณีทราบ 

      8. แหล่งท่ีรับผลิตภัณฑ์ กรณีรับผลิตภัณฑ์มาจาก 
โรงพยาบาลโดยมีใบสั่งแพทย์ ให้ระบุ 1.1 แต่หากไม่มีใบสั่ง แพทย์ ให้
ระบุ 1.2 และกรณีมาจากแหล่งอ่ืนๆ ให้ระบุ 2 
 
หมายเหตุ  

การแนบแบบรายงาน HPVC Form 1 ให้เรียงลําดับและ
ระบุหมายเลขตามที่เรียงในตารางสรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ 

คําแนะนําในการกรอก 
แบบสรปุการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใชย้าจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ



 
 

1/3 
 

 

 
 
วัตถุประสงค์ 

แบบรายงานประจ าเดือนการเฝ้าระวังความปลอดภัยจาก
การใช้ยาจากสมุนไพรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานพยาบาลรายงาน
การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะน า
ข้อมูลที่ได้รับ ประมวลและวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาข้อมูล
ความปลอดภัยของยาจากสมุนไพรในประเทศต่อไป 
1. ค าจ ากัดความ 

1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event : AE)  
หมายถงึ อาการหรือผลที่เกดิซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

มนุษย์เมื่อใช้ผลติภณัฑส์ุขภาพ ไม่ว่าจะเกดิจากการใช้เกินขนาด โดย
จงใจหรืออุบัติเหต ุ การใช้ในทางที่ผิด ความบกพร่องของผลิตภณัฑ์
สุขภาพหรือการหยดุใช้ผลติภณัฑส์ุขภาพโดยอาจสัมพันธ์กับการใช้
ผลิตภณัฑ์สุขภาพนั้นหรือไม่ก็ตาม 

1. 2 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา* (adverse drug 
reaction : ADR)    หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจและเป็น
อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อการ
ป้องกัน วินิจฉัยบ าบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการท างานของ
ร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิรยิาที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาด โดยอุบัติเหตุ
หรือตั้งใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือการจงใจใช้ยา
เกินขนาดและผิดวิธี 
2. อะไรคือสิ่งท่ีต้องรายงาน (What) 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event : AE)  
  2.1 กรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ : ให้ส่งแบบ
รายงานประจ าเดือนการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ HPVC Form – 6 (HERB-ED55-
01) นี้อย่างเดียว  โดยระบุในช่องจ านวนผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ว่าเป็นศูนย์ (zero report) หรือใบแบบรายงานสรุปรายเดือน
ด้วยแบบรายงาน HPVC Form – 7 (HERB-ED55-02) 

2.2 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 กรณีส่งรายงานโดยวิธีออนไลน์ : ส่งแบบรายงานประจ าเดือน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ HPVC Form – 7 (HERB-ED55-02) โดยระบุเลขท่ีรายงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์: ให้ส่งแบบรายงานประจ าเดือนการ
เฝ้าระวังฯ พร้อมแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

3. ใครคือผู้รายงาน (Who) 
 สถานพยาบาลที่มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 
 

4. รายงานอย่างไร (How) 
 สามารถส่งทางอีเมล์  adr@fda.moph.go.th หรือ ส่งเป็น
หนังสือราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
 ในกรณีที่ส่งมา ท้ัง 2 ช่องทาง ให้ระบุเป็นหมายเหตุว่าจัดสง่มา
ทั้งทางอีเมล์และหนังสือราชการ 
 

5. รายงานเมื่อไร (When) 
 รายงานทุกๆ 1 เดือน โดยส่งแบบรายงานมาที่  e-mail 
address : adr@fda.moph.go.th หรือ ส่งทางไปรษณีย์เป็นหนังสือ
ราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป  
 กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้รายงานตามแนวทางการ
รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น 
 

6. ส่งไปที่ไหน (Where) 
 6.1 ทางไปรษณีย์ ส่งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข นนทบุรี 11000 
 6.2 ทางโทรสาร (Fax.) ส่งไปท่ี 02-5907253 หรือ 02-
5918457 
 6.3 ทาง e-mail address: adr@fda.moph.go.th 
 
_______________________________________________ 
 
* อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์(AE) 

แนวทางการรายงาน 
การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
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