
                 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในสัตว์             spontaneous  field trial report                   
 

          

2. ข้อมูลส่งรายงาน 
ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งรายงาน (ผู้รับอนุญาต/สัตวแพทย์)................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................วันที่ส่งรายงาน...........................โทรศพัท์.................................. 
ชื่อและที่อยู่ผู้รายงาน (ผู้แจ้งเหตุการณ์).................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................วันที่รายงาน.................................โทรศัพท์................................ 

 สัตวแพทย์  เจ้าของสัตว์/ฟาร์ม  สัตวบาล  แพทย์  เภสัชกร  อื่น ๆ ระบุ........................................................................................ 
รายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้บริษัททราบแล้วหรือไม่  รายงานแล้ว  ยังไม่รายงาน 

 

ข้อมูลเจ้าของฟาร์ม/สัตว์ (ถ้ามี)  ชื่อและที่อยู่ ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................โทรศัพท์...................................... 

      

                 

1.ประเภทการรายงาน  เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากปฏิกิริยาของยา(ADR)  เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีสาเหตุจากปัญหาอื่นๆ(other AEs) 
 มีผลกระทบต่อสัตว์  มีผลกระทบต่อมนุษย์  ไม่ได้ผลในการรักษา  เกิดปัญหาจากระยะเวลาการหยุดยา  เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
 product defect    ใช้ยานอกเหนือที่ระบุไว้ในฉลาก   อื่น ๆ 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ 
จํานวนสัตว์ท่ีได้รับยา/วัคซีน..............................จํานวนสัตว์ท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์................................จาํนวนสัตว์ท่ีเสียชีวิต………………….. 
ผลการประเมินสัตว์จากสัตว์แพทย์ก่อนได้รับยา/วัคซีน (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
สัตว์เคยได้รับยา/วัคซีนนี้มาก่อนหรือไม่                                        ประเภท (species)…………………………………………………………………… 

 ไม่เคย     ไมทราบ                                                                       พันธ์ุ (breed)………………………………………………………..………………… 
 เคย  เกิดเหตุการณ์เดิมซํ้า  ไม่เกิดเหตุการณ์เดิมซํ้า  ไม่ทราบ  

เพศ   เพศผู้     เพศเมีย      ไม่ระบุ (กรณีเลี้ยงรวมเป็นฝูง)          ภาวะที่เก่ียวข้อง   ทําหมัน     ต้ังท้อง      ระยะให้นม  
น้ําหนัก.........................น้าํหนักตํ่าสุด.......................น้ําหนักสูงสุด.....................อายุ.........................อายุตํ่าสุด....................อายุสูงสุด..................... 

4. ข้อมูลผลิตภัณฑ์   
ชื่อสามัญ/ชื่อการค้า  
เลขทะเบียนตํารับยา(ถ้ามี)  

ชนิด 
S, C*  

รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

รุ่นการผลิต/ 
วันหมดอายุ 

ขนาด/วิธีใช้ (ความแรง 
ปริมาณ หน่วย ความถ่ี วิธีใช้) 

ว/ด/ป  
ที่เริ่มใช้ 

ว/ด/ป 
ที่หยุดใช้ 

โรคหรือสาเหตุที่
ใช้ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

       

*S = suspected product หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัย, C = concomitant product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วม 

5. ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์  ไม่ร้ายแรง  ร้ายแรง  ตาย  เกิดเหตุการณ์ฯนาน/อย่างถาวร  พิการ/ไร้สมรรถภาพ  พิการแต่กําเนิด       
เหตุการณ์ที่เกิด  ระบุในเอกสารกํากับยา (labeled)   ไมร่ะบุในเอกสารกํากับยา (non labeled)  
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีพบ (บรรยายลักษณะที่พบและ/หรือศัพท์วิชาการ) 
(กรณีเกิดเหตุการณไ์ม่พงึประสงค์ในมนุษย์ให้ระบุเพศ อายุ อาชีพ(ที่เก่ียวข้องกับการสัมผัสยาสตัว์)
โรคประจําตัว วันที่สัมผสัยาสัตว์ ประเภทการสมัผัส เหตุการณ์ทีเ่กิด)  
 

 
 
 
 
ว/ด/ป ที่พบ....................ระยะเวลาเกิดเหตุการณ์(duration of AE).....................  

ค่าความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ (abnormal lab test) 
 
 
การรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น 
 
 
การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causality assessment)   

 A (probable)           B (possible)  O (unclassified)  
 O1 (inconclusive)   N (unlikely) 

ข้อมูลการใช้ยาภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ 
 ใช้ยาท่ีสงสัยเสร็จเรียบร้อย        หยุดใช้ยาท่ีสงสัย  
 หยุดใช้ยาท่ีสงสัยและใช้ยาอื่นแทน                       
 หยุดใช้ยาท่ีสงสัยและใช้ยาท่ีสงสัยใหม่  
 ยังใช้ยาท่ีสงสัยแต่ปรับขนาดยา  อื่น ๆ (ระบุ)……… 

ข้อมูลภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
หยุดใช้ยาแล้วอาการดีขึ้น   ใช่     ไม่ใช่   ไม่ทราบ 
เกิดเหตุการณ์เดิมอีกภายหลังใช้ยาซํ้า   ใช่   ไม่ใช่  ไม่ทราบ  ไม่ใช้ยาอีก 

ผลลัพธ์ภายหลังเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
 ดีขึ้น  เสียชีวิต  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………… 

 initial   follow up ครั้งท่ี............ เลขที่รายงานแหล่งรายงาน/ผู้ส่งรายงาน..................................................เลขที่รายงาน อย................................. 

HPVC-form15 



คําแนะนําท่ัวไป  
1. แบบรายงาน 1 ฉบับสําหรับการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง 
2. ถ้ามีข้อมูลเพ่ิมเติมให้เขียนแทรกลงในพื้นที่ว่างที่เหมาะสมหรือแนบท้ายมากับ
แบบรายงาน 
การกรอกข้อมูลทั่วไป  
ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  

 spontaneous เมื่อรายงานนั้นไดร้ับจากได้รับโดยวิธีการรายงานทุก
ครั้งที่พบว่าเกิดขึ้น 

 field trial report เมื่อรายงานนัน้ได้จากผลการศึกษาภายหลังยาออก
สู่ตลาด 
      Initial กรณีเป็นการรายงานครั้งแรก (ฉบับแรก) ของเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ท่ีพบ  
      Follow up ครั้งท่ี.........กรณีเป็นการรายงานฉบับติดตามผลเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ท่ีเคยรายงาน พร้อมระบุครั้งท่ีติดตาม โดยให้ระบุด้วยอักษร ‘F’ 
ตามด้วยตัวเลขแสดงจํานวนครั้งที่ติดตาม เช่น ถ้าเป็นรายงานการติดตามผลครั้ง
ท่ี 1 ให้ระบุ “F-1” 
เลขท่ีรายงานแหล่งรายงาน/ผู้ส่งรายงาน หมายถึง เลขที่รายงานท่ีแหล่ง
รายงาน/ผู้ส่งรายงาน เป็นผู้กําหนดเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ  
เลขท่ีรายงาน อย. หมายถึง เลขท่ีรายงานในฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะออกโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบด้วยตัวอักษร VE และเลข 8 หลัก โดย 
2 หลักแรกเป็นปีท่ีบันทึกในฐานข้อมูลตามด้วยเลขที่ลําดับของรายงานฉบับน้ัน 
เช่น VE59012345 
1. ประเภทการรายงาน 
ระบุประเภทการเกิดเหตุการณ์ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามสาเหตุที่
เกิดขึ้น 

 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีมีสาเหตุจากปฏิกิริยาของยา (adverse 
drug reaction) 

 เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ท่ีมีสาเหตุจากปัญหาอื่น ๆ (other 
adverse events) 
ระบุประเภทการรายงาน  ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประเภทของ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

 มีผลกระทบต่อสัตว์ หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อ
สัตว์ภายหลังจากการใช้ยาสัตว์ 

 มีผลกระทบต่อมนุษย์ หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อ
มนุษย์ภายหลังจากที่มีการใช้ยาสัตว์ 
      ไม่ได้ผลในการรักษา หมายถึง ยาไม่สามารถให้ผลการรักษาใน
สัตว์ตามที่ได้รับอนุมัติทะเบียนที่ระบุในเอกสารกํากับยา 

 เกิดปัญหาจากระยะเวลาหยุดยา หมายถึง ตรวจพบระดับยา
สัตว์ตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีค่ามากกว่าค่า MRL ที่กําหนด ภายหลังจากใช้
ยาและหยุดยาตามช่วงระยะเวลาที่แนะนํา 
              เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง เกิดสถานการณ์ที่สงสัยว่า
สัตว์อ่ืน ๆ (ท่ีไม่ได้ใช้ยา) มนุษย์ หรือพืชมีโอกาสได้รับผลอันไม่พึงประสงค์จาก
การสัมผัสกับยาสัตว์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมน้ัน ๆ  
  product defect หมายถึง เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี 

• ผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาดจากการผลิต (faulty manufacture) 
o มีตัวยาหรือส่วนประกอบท่ีไม่ตรงตามฉลากที่แสดงไว้ 
o ไม่มีการควบคุมขั้นตอนการผลิต  
o ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามที่ได้รับอนุมัติในการผลิต 

• ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ (product deterioration) 
• ผลิตภัณฑ์ปลอม (falsified product) 
• ปัญหาคุณภาพที่ร้ายแรงอ่ืน ๆ (any other serious quality 

problem)  

          ใช้ยานอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในฉลาก (off - label use) หมายถึง 
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ยาสัตว์ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
กํากับยาทั้งนี้รวมถึงการใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (misuse) และการใช้ปริมาณ
มากอย่างตั้งใจ (abuse) ตัวอย่างเช่น ใช้ยาในข้อบ่งใช้หรือกับประเภทสัตว์ 
(species) นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ หรือใช้ขนาดยาท่ีแตกต่างจากที่ระบุใน
เอกสารกํากับยา เป็นต้น 
        อื่น ๆ หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนไม่ตรงตามประเภท
การรายงานข้างต้นโดยให้ระบุประเภทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
2. ข้อมูลผู้ส่งรายงาน 
2.1 ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งรายงาน (ผู้รับอนุญาตหรือสัตวแพทย์) พร้อมวันที่
ส่งรายงานและเบอร์โทรศัพท์ลงในช่องว่าง  
2.2 ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รายงานหรือผู้แจ้งเหตุการณ์พร้อมวันท่ีส่งรายงานและ
เบอร์โทรศัพท์ ลงในช่องว่าง 
ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามวิชาชีพ/เจ้าของผู้แจ้งเหตุการณ ์

 สัตวแพทย์ 
 เจ้าของสัตว์/ฟาร์ม 
 สัตวบาล 
 แพทย์ 
 เภสัชกร 
 อ่ืน ๆ ให้ระบุในช่องว่าง 

มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้บริษัทยาทราบแล้วหรือไม่ให้ทําเครื่องหมาย  
ในช่อง  ตามท่ีมีการรายงานให้บริษัทยา 

 รายงานแล้ว  
 ยังไม่รายงาน  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสตัว์ 
3.1 จํานวนสัตว์ที่ได้รับยาหรือวัคซีน ให้ระบุจํานวนสัตว์ที่ได้รับยาหรือวัคซนี 
3.2 จํานวนสัตว์ที่ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้ระบุจํานวนสัตว์ที่ เกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
3.3 จํานวนสัตว์ที่เสียชีวิต ให้ระบุจํานวนสัตว์ที่เสียชีวิต (ถ้ามี) 
3.4 ผลการประเมินจากสัตวแพทย์ ให้ระบุผลการประเมินสัตว์จากสัตวแพทย์
ก่อนได้รับยาหรือวัคซีน ถ้าไม่มีไม่ต้องระบ ุ 
3 .5 สัตว์เคยได้รับยา/วัคซีนชนิดเดียวกัน กับครั้ งนี้มาก่อนหรือไม่ ทํา
เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามประวัติการได้รับยา/วัคซีน 

 ไม่เคย 
 ไม่ทราบ 
 เคย และเกิดเหตุการณ์แบบเดิมซ้ําอีกหรือไม่ ทําเครื่องหมาย  

ในช่อง  ตามเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
 เกิดเหตุการณแ์บบเดิมซ้ําอีก 
 ไม่เกิดเหตุการณ์แบบเดิม 
 ไม่ทราบ 

3.6 ประเภท ให้ระบุประเภทสัตว์ (species) 
3.7 พันธ ุ์ ให้ระบุพันธุ์สัตว์ (breed) 
3.8 ระบุเพศสัตว์ ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามเพศสัตว์ 

 เพศผู้ 
 เพศเมีย 
 ไม่ระบุ กรณีที่เลี้ยงรวมเป็นฝูง 

3.9 ภาวะที่เก่ียวข้อง ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามภาวะของสัตว์ (ถ้ามี) 
 ทําหมัน 
 ต้ังท้อง 
 ระยะให้นม 

3.10 นํ้าหนัก ให้ระบุน้ําหนักของสัตว์ น้ําหนักตํ่าสุด น้ําหนักสูงสุด พร้อมระบุ
หน่วยน้ําหนัก เช่น  กรัม กิโลกรัม 
3.11 อายุ ระบุอายุ อายุตํ่าสุด อายุสูงสุด พร้อมระบุหน่วยอายุ เช่น วัน เดือน ปี 

คําแนะนําในการกรอกแบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงคจ์ากการใช้ยาสตัว์ 
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