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วัตถุประสงค์ของคู่มอื 
คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีภาพรวมของการเข้าใช้ระบบงานดังนี้ 
1. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 
2. การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศฯ 
3. การเข้าสู่ระบบงาน 

ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 
                      

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 

การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าสู่ระบบงาน 

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

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 1 

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 2 

ดูรายละเอียดเพิ่มในส่วนท่ี 3 
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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 
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1.5 ไปยัง หน้าเว็บที่ใช้ส าหรับตรวจสอบอีเมล ซึ่งเป็นอีเมลที่แจ้งในขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพ่ือสมัคร
สมาชิก ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง ดังนั้นหากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอาจต้อง
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”  
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รูปที่ 6 ข้อความยืนยันการเป็นเจ้าของอีเมล 

 
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 าหรับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1. ส่งหนังสือ “ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง
อีเมล adr@fda.moph.go.th 
(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=11406) 

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

3. ผู้ขอใช้งานมีสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งเอกสาร 
 
  

mailto:adr@fda.moph.go.th
http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=11406
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รูปที่ 16 หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
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รูปที่ 16 หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ต่อ) 
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ส่วนที่ 3 การเข้าสู่ระบบงาน 
 

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

1. ไปที่ https://privus.fda.moph.go.th/  
2. เลือกประเภทของผู้เข้าใช้บริการ คือ เจ้าหน้าที่ สสจ. (รูปที่ 18) 

 
รูปที่ 18 ประเภทของผู้เข้าใช้บริการ 

3. เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID (รูปที่ 19) 

 
รูปที่ 19 หน้าจอ log in เข้าระบบ OpenID 

 

https://privus.fda.moph.go.th/
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4. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแสดงสิทธิ์ที่ท่านสามารถเข้าใช้ได้ โดยให้เลือกที่ ระบบการสืบค้นข้อมูล
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (AE Search) (รูปที่ 20) 

 
รูปที่ 20 หน้าจอหลักระบบ OpenID 

5. เลือกที่ ค้นหาข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รูปที่ 21) 

 
รูปที่ 21 หน้าจอหลักระบบการสืบค้นข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

6. ก าหนดเงื่อนไขของการดึงข้อมูล โดยคลิกที่   หลังตัวแปลที่ต้องการก าหนด (กรณีไม่ก าหนด
เงื่อนไขในตัวแปรใด ระบบจะดึงข้อมูลทั้งหมดในตัวแปรนั้นโดยไม่ก าหนดเงื่อนไข) เช่น 

6.1 หากต้องการค้นหารายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา CEFTRIAXONE ที่ 
อย. ได้รับรายงานในปี พ.ศ. 2563 ให้ก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 

 - วันเดือนปีที่รับรายงาน: ก าหนดช่วงเวลา 01/01/2563 ถึง 31/12/2563 
 - ชื่อสามัญผลิตภัณฑ์: CEFTRIAXONE 
 - ชนิดผลิตภัณฑ์: (S) ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย และ (I) เกิดปฏิกิริยาต่อกัน 
6.2 หากต้องการค้นหารายชื่อสถานพยาบาลที่ส่งรายงานมายัง อย. ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ให้

ก าหนดเงื่อนไขดังนี ้
 - วันเดือนปีที่รายงาน: ก าหนดช่วงเวลา 01/01/2563 ถึง 31/12/2563 
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 - จังหวัด : ระบุชื่อจังหวัดของตนเอง 
6.3 หากต้องการค้นหารายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระบบหัวใจที่เกิดจากยา 

IBUPROFEN ทั้งหมดในฐานข้อมูล ให้ก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
 - ชื่อสามัญผลิตภัณฑ์: IBUPROFEN 
 - ชนิดผลิตภัณฑ์: (S) ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย และ (I) เกิดปฏิกิริยาต่อกัน 
 - ระบบอวัยวะ: Cardiac disorders 

7. ก าหนดลักษณะของข้อมูลรายงาน 
 7.1 รายละเอียดข้อมูลแต่ละฉบับ (Line Listing) เป็นการส่งออกรายงานเบื้องต้นในรูป Excel   

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 7.2 รายละเอียดข้อมูลแต่ละฉบับ (Line Listing) เวอร์ชั่น 2 เป็นการส่งออกรายงานในรูป Excel 

ที่แสดงรายละเอียดของคอลัมน์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
 7.3 แผนภูมิสถิติจ านวนรายงานจ าแนกตามประเภทข้อมูล เป็นการสร้างแผนภูมิ/กราฟ แสดง

ข้อมูลเบื้องต้นของรายงานตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 
รูปที่ 22 หน้าจอก าหนดเงื่อนไขและลักษณะของข้อมูลรายงาน 
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8. การแสดงผลข้อมูล 
8.1 รายละเอียดข้อมูลแต่ละฉบับ (Line Listing) 

 
รูปที่ 23 รายละเอียดข้อมูลแต่ละฉบับ (Line Listing) 

8.2 แผนภูมิสถิติจ านวนรายงานจ าแนกตามประเภทข้อมูล สามารถเลือกดูจ านวนรายงานตาม
ประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้ จ าแนกตามประเภทแหล่งรายงาน เพศของผู้ป่วย กลุ่มอายุของผู้ป่วย กลุ่มยาหลัก 
กลุ่มยาย่อย ชื่อสามัญของผลิตภัณฑ์ ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ ชื่อเหตุการณ์ ระบบอวัยวะ ผลลัพธ์ของ
เหตุการณ ์ความร้ายแรง ประเภทความร้ายแรง ปีรายงาน ปีรับรายงาน 

 
รูปที่ 24 แผนภูมิสถิติจ านวนรายงานจ าแนกตามประเภทข้อมูล   
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หมายเหตุ 

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

 
รูปที่ 25 การแจ้งเตือนผู้ใช้งานที่ log in อยู่ในระบบเกินก าหนดเวลา 

2. ผู้ใช้งานยังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบการรายงาน จะมีการแจ้งเตือนดังรูปที่ 44 แก้ไขโดย ให้
ปฏิบัติตามข้อแนะน าในส่วนที่ 2 การมอบหมายเพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ กรณีมีการส่งข้อมูลดังข้างต้น
แล้ว แต่หลังจากนั้น 3-5 วันท าการ ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถส่งอีเมลมาสอบถามอีกครั้ง หรือ โทร 
(+66) 0 2590 7307, 0 2590 7253 

 
รูปที่ 26 การแจ้งเตือนกรณีท่ียังไม่ได้รับมอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 

 

 


