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ส"วนที่ 1 บัญชีผู0ใช0งานระบบ OpenID 

การสร%างบัญชีผู%ใช%งานและการกำหนดรหัสผ6าน สามารถดำเนินการได%ที่เว็บไซตCของสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคCการมหาชน) ที่เว็บไซตC https://www.egov.go.th/th/index.php กรณีที ่เคยสร%างบัญชี

ผู%ใช%งานไว%แล%ว สามารถข%ามขั้นตอนนี้ไปได%และหากมีปaญหาในการสมัคร เพื่อสร%างบัญชีผู%ใช%งาน โปรดติดต6อท่ี

อีเมล contact@dga.or.th หรือโทร (+66)0 2612 6060 โดยแจ%งว6ามีปaญหาในการขอ OpenID 

1. ข้ันตอนการสร-างบัญชีผู-ใช-งาน 

1.1 ไปท่ี https://www.egov.go.th/th/index.php เลือกเมนู “สร%างบัญชีช่ือ” (รูปท่ี 1) 

 
รูปท่ี 1 หน%าจอเว็บไซตC Thailand e-Government สร%างบัญชีช่ือ 

1.2 อ6านข%อตกลงการใช%บริการ แล%วกดปุxม “ตกลง” (รูปท่ี 2) 

 
รูปท่ี 2 ข%อตกลงการใช%บริการยืนยันตัวบุคคลกลาง 

สร#างบัญชีชื่อ 
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1.3 เลือกเปzน “บุคคลธรรมดา” กรอกรายละเอียดผู%สมัคร ทั้งนี้ จะต%องใช%อีเมลท่ีไม6เคยใช%สมัครมา

ก6อน จากน้ันตรวจสอบความถูกต%องอีกคร้ัง แล%วจึงกดปุxม “สมัครสมาชิก” (รูปท่ี 3) 

 
รูปท่ี 3 วิธีการกรอกข%อมูล 

1.4 หากกรอกข%อมูลครบถ%วน ระบบจะแสดงข%อความการจัดส6ง url เพ่ือยืนยันตัวตน (รูปท่ี 4) ดังน้ี 

 
รูปท่ี 4 ข%อความแสดงการจัดส6ง url เพ่ือยืนยันตัวตน 
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1.5 ไปยัง หน%าเว็บท่ีใช%สำหรับตรวจสอบอีเมล ซ่ึงเปzนอีเมลท่ีแจ%งในข้ันตอนการกรอกข%อมูลเพ่ือสมัคร 

ขั้นตอนนี้อาจใช%เวลาตั้งแต6 5 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง ดังน้ันหากไม6ได%รับอีเมลตอบกลับอาจต%องตรวจสอบอีเมล

ในกล6องจดหมายขยะ ทั้งนี้หากไม6ได%รับอีเมลยืนยันภายในเวลาดังกล6าว โปรดติดต6อ contact@dga.or.th หรือ

โทร (+66)0 2612 6060 โดยแจ%งว6ามีปaญหาในการขอ OpenID 

 อีเมลท่ีได%รับจะใช%หัวข%อ “[e-Gov Thailand] อีเมลยืนยันตัวตน (E-Mail Verification)”  

1.6 กดไปท่ีลิงคC เพ่ือยืนยันตัวตน หรือ คัดลอกลิงคCนำไปวางไว%ท่ีเบราวCเซอรC (รูปท่ี 5) 

 
รูปท่ี 5 อีเมลยืนยันตัวตนจาก e-Gov Thailand 

1.7 หากไม6มีข%อผิดพลาด ระบบจะแสดงข%อความยืนยันการเปzนเจ%าของอีเมล (รูปที่ 6) และให%กดปุxม

เข%าสู6ระบบ ระบบจะให%ลงชื่อเข%าใช%งานตามที่ผู%สมัครได%ให%ข%อมูลไว% และเมื่อเข%าสู6ระบบได% หน%าจอการยืนยัน

ตัวตนให%ทันที (รูปท่ี 7) 

 หากประสงคCเข%าสู6ระบบภายหลัง โปรดข%ามไปยังข%อ 2 หัวข%อ “การเข%าแก%ไขข%อมูลส6วนตัว”  

 
รูปท่ี 6 ข%อความยืนยันการเปzนเจ%าของอีเมล 
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รูปท่ี 7 หน%าจอการยืนยันตัวตนบุคคลกลาง (OpenID Service) 

1.8 เลือกเมนู “ยืนยันเลข 13 หลัก” (รูปท่ี 8) 

 
รูปท่ี 8 ยืนยันเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

  

 

1.9 ใส6เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยไม6ต%องเว%นและไม6ต%องใส6เคร่ืองหมาย “-” (รูปท่ี 9) 
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รูปท่ี 9 ระบบยืนยันข%อมูลบุคคล 

1.10 ระบบจะให%กรอกข%อมูลเพื่อยืนยันตัวตน เปzน ชื่อ-สกุลของผู%สมัคร และบิดา-มารดาของผู%สมัคร 

จากน้ันตรวจสอบความถูกต%องอีกคร้ัง แล%วจึงกดปุxม “ยืนยัน” (รูปท่ี 10) 

 
รูปท่ี 10 Smart Citizen Verification 

 

1.11 หากระบบไม6มีข%อผิดพลาด ระบบจะแสดงการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร%อย (รูปท่ี 11)  
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รูปท่ี 11 หน%าจอท่ีแสดงว6าการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร%อย 

1.12 เสร็จส้ินกระบวนการสร%างบัญชีผู%ใช%งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การยืนยนัตวัตนเสร็จเรียบร้อย 
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2. การแก-ไขข-อมูลสGวนตัว 

 กรณีท่ียังไม6ได%ยืนยันเลข 13 หลัก ให%เข%าสู6ระบบเพ่ือดำเนินการยืนยันเลข 13 หลัก ดังน้ี  

2.1 ไปท่ี https://www.egov.go.th/th/index.php เลือก เมนู “เข%าสู6ระบบ” (รูปท่ี 12-13) 

 
รูปท่ี 12 หน%าจอเว็บไซตC Thailand e-Government เข%าสู6ระบบ 

 
รูปท่ี 13 หน%าจอ log in ระบบยืนยันบุคคลกลาง 

2.2 หลังลงชื่อเข%าใช%งาน หากระบบนำกลับมายังหน%าเริ่มต%น ให%กดปุxม “ผู%ใช%” เพื่อเข%าสู6เมนูบัญชีผู%ใช% 

(รูปท่ี 14) 

 
รูปท่ี 14 หน%าจอหน%าแรกหลังจาก log in เข%าระบบ 
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2.3 กดเมนู “แก%ไขข%อมูลส6วนตัว” เพ่ือดำเนินการยืนยันเลข 13 หลัก หรือแก%ไขข%อมูลอ่ืน ๆ (รูปท่ี 15) 

 
รูปท่ี 15 หน%าจอข%อมูลส6วนบุคคล 

2.4 หากประสงคCยืนยันเลข 13 หลัก ให%ดำเนินการต้ังแต6ข%อ 1.8 จนเสร็จส้ินกระบวนงาน  
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ส"วนที่ 2 

การขอสิทธิ์เพื่อเข0าใช0งานระบบสารสนเทศ 

 

กรณีท่ีผู-ดำเนินกิจการขอใช-งานระบบด-วยตนเอง 

1. ยื่นหนังสือแจ%งความประสงคCเข%าใช%ระบบงานสารสนเทศ ณ กองยุทธศาสตรCและแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยย่ืนเอกสารดังน้ี  

1.1 แบบคำขอสิทธิ์เพื่อเข%าใช%งานระบบสารสนเทศศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (HPVC Form – 8) (รูปที่ 16) ซึ ่งดาวนCโหลดเอกสารได%ที ่เว็บไซตC 

http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=11394  

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู%ขอใช%งาน 1 ฉบับ 

1.3 สำเนาใบอนุญาตท่ียังไม6หมดอายุในป�ท่ีย่ืนเอกสาร 1 ฉบับ 

2. หลังจากยื่นหนังสือเรียบร%อยแล%ว ศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพจะดำเนินการ

ตรวจสอบความถูกต%อง และดำเนินการเพ่ิมสิทธ์ิในการเข%าใช%งานระบบ ภายใน 3 วันทำการ 

3. ผู%ขอใช%งานมีสิทธิใช%งานระบบสารสนเทศ ได%ไม6เกิน 1 ป� นับแต6วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองยุทธศาสตรCและ

แผนงาน  

กรณีท่ีผู-รับมอบอำนาจขอใช-งานระบบ 

1. ยื่นหนังสือแจ%งความประสงคCเข%าใช%ระบบงานสารสนเทศ ณ กองยุทธศาสตรCและแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยย่ืนเอกสารดังน้ี 

1.1 หนังสือมอบอำนาจเพื่อเปzนผู%รับผิดชอบในการเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ       

ซึ่งระบุระยะเวลามอบอำนาจไม6เกิน 1 ป� พร%อมติดอากรแสตมป� 30 บาท ต6อผู%รับมอบอำนาจ 1 คน (รูปที่ 17) 

[แนะนำให%จัดทำ 1 ฉบับต6อผู%รับมอบอำนาจ] 

1.2 แบบคำขอสิทธิ์เพื่อเข%าใช%งานระบบสารสนเทศศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (HPVC Form – 8) (รูปที่ 16) ซึ ่งดาวนCโหลดเอกสารได%ที ่เว็บไซตC 

http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=11394 

1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู%มอบอำนาจ 1 ฉบับ 

1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู%รับมอบอำนาจ 1 ฉบับ 

1.5 สำเนาใบอนุญาตท่ียังไม6หมดอายุในป�ท่ีย่ืนเอกสาร 1 ฉบับ 

2. หลังจากยื่นหนังสือเรียบร%อยแล%ว ศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพจะดำเนินการ

ตรวจสอบความถูกต%อง และดำเนินการเพ่ิมสิทธ์ิในการเข%าใช%งานระบบ ภายใน 3 วันทำการ 

3. ผู%ขอใช%งานมีสิทธิใช%งานระบบสารสนเทศ ได%ไม6เกิน 1 ป� นับแต6วันที่ยื่นเอกสาร ณ กองยุทธศาสตรCและ

แผนงาน 
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 ท้ังน้ี โปรดสอบทานความถูกต%อง ความครบถ%วน การรับรองสำเนา การเลือกและลงรายการต6าง ๆ ก6อน

ยื่นเอกสาร และข%อความต%องครบถ%วนตามเนื้อหาของตัวอย6างเอกสาร หากพบข%อบกพร6องอาจไม6ได%รับความ

สะดวกในการดำเนินการ  

  



 

	
 11 

 
รูปท่ี 16 แบบคำขอสิทธ์ิเพ่ือเข%าใช%งานระบบสารสนเทศศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ 

(HPVC Form-8) 
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รูปท่ี 17 หนังสือมอบอำนาจเพ่ือเปzนผู%รับผิดชอบในการเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ  
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รูปท่ี 17 หนังสือมอบอำนาจเพ่ือเปzนผู%รับผิดชอบในการเฝ�าระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑCสุขภาพ 
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ส"วนที่ 3 

วิธีการบันทึกรายงานเฝ6าระวังความปลอดภัยด?านเครื่องมือแพทยCสำหรับผู?ประกอบการ 

 

• แบบ ร.ม.พ. 1 ใช%สำหรับการรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยC หรือเหตุการณC   

อันไม6พึงประสงคCท่ีเกิดข้ึนกับผู%บริโภคในประเทศ 

• แบบ ร.ม.พ. 2 ใช%สำหรับการรายงานสรุปภาพรวมตามรอบรายงานการเกิดผลการทำงานอันผิดปกติ

ของเคร่ืองมือแพทยCและเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCท่ีเกิดข้ึนกับผู%บริโภคนอกประเทศ 

• แบบ ร.ม.พ. 3 ใช%สำหรับการรายงานการดำเนินการแก%ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช%เครื่องมือแพทยC

ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

 

การรายงานมี 5 วิธี ได%แก6 

1. การรายงานโดยใช%แบบ ร.ม.พ. 1 หรือแบบ ร.ม.พ. 3 พร%อมเอกสาร ให%ส6งด%วยตนเองหรือส6งทาง

ไปรษณียCท่ี กองยุทธศาสตรTและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ต.ตลาด

ขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ  

2. การรายงานโดยใช%แบบ ร.ม.พ. 1 หรือ แบบ ร.ม.พ. 3 พร%อมเอกสาร โดยมีเงื่อนไขต%องบันทึกเปzน 

PDF file ให%ส6งผ6านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสCท่ีอีเมล adr@fda.moph.go.th หรือ  

3. การรายงานโดยใช%แบบ ร.ม.พ. 1 แบบ ร.ม.พ. 2 หรือแบบ ร.ม.พ. 3 รูปแบบออนไลนC โดยผู%รายงาน

ต%องมี OpenID และขอสิทธิ ์เพื ่อเข%าใช%งานระบบสารสนเทศศูนยCเฝ�าระวังความปลอดภัยด%าน

ผลิตภัณฑCสุขภาพ  

 

ท้ังน้ี ผู%ส6งรายงานต%องได%รับการมอบอำนาจอำนาจกระทำการแทนจากผู%มีหน%าท่ีรายงานด%วย 
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แบบรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทยT หรือเหตุการณTอันไมGพึงประสงคT 

ท่ีเกิดข้ึนกับผู-บริโภคในประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 1) 
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แบบรายงานสรุปภาพรวมตามรอบรายงานการเกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทยT 

และเหตุการณTอันไมGพึงประสงคTท่ีเกิดข้ึนกับผู-บริโภคนอกประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 2) 
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แบบรายงานการดำเนินการแก-ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช-เคร่ืองมือแพทยT 

ท้ังในประเทศและนอกประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 3) 
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การรายงานในรูปแบบออนไลนT 

1. ไปท่ี https://privus.fda.moph.go.th/ และเลือกส6วนบริการ “ผู%ประกอบการ” 

 
 

2. ลงช่ือเข%าใช%งานด%วย OpenID แล%วกด “เข%าสู6ระบบ” 
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3. ระบบจะแสดงสิทธ์ิท่ีสามารถใช%งานได% ในท่ีน้ีให%เลือก “AE Reporting” เพ่ือเข%าสู6ระบบรายงานปaญหาจาก

การใช%เคร่ืองมือแพทยC 

 
 

4. ระบบแสดงหน%ารายการแบบรายงานให%เลือก 

 
 

5. เม่ือเลือกแบบรายงานแล%วหน%าจอจะแสดง “หน%าหลัก” ซ่ึงเปzนหน%าท่ีจะแสดงรายงานน้ันท้ังหมดท่ีเคยส6งให%

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสามารถค%นหารายงานได%โดยระบุคำค%นหา เลขท่ีรายงาน หรือวัน

เดือนป�ท่ี อย. รับรายงานท่ีแถบเมนูค%นหารายงานด%านข%าง 

 
  

แบบ ร.ม.พ. 1 

แบบ ร.ม.พ. 3 

DEUXXXXXXX 

บริษัท เทสโอลลี่ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสำหรับทดสอบ 

แบบ ร.ม.พ. 2 
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แบบรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทยT หรือเหตุการณTอันไมGพึงประสงคTท่ีเกิดข้ึนกับผู-บริโภค 

ในประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 1) 

การส6งรายงานฉบับแรก 

1. กด “รายงานฉบับแรก” ท่ีหน%าหลักของแบบรายงานท่ีต%องการรายงาน 

 
 

2. หน%าจอจะแสดงแบบรายงานท่ีต%องกรอก 

 2.1 กรอกเลขท่ีอ%างอิงของผู%ประกอบการเพ่ือใช%อ%างอิงเลขกับเลข HPVC และใช%ในการค%นหาท่ีหน%าหลัก 

 2.2 เลือกว6าเปzน ผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยC หรือ เหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิด

ข้ึนกับผู%บริโภค 

 2.3 เลือกประเภทรายงาน (ในกรณีน้ีจะบังคับเลือกเปzน “ฉบับแรก”) 

- หากเปzนรายงานฉบับแรกและฉบับสุดท%ายสามารถเลือก “ฉบับสุดท%าย” เพ่ิมเติม 

- หากเปzนรายงาน Trend ฉบับแรกให%เลือก “Trend” เพ่ิมเติม 

 
 

 

 

2.1 

2.2 
2.3 



 

	
 26 

3. กรอกข%อมูลของผู%ส6งรายงาน 

 3.1 เลือกชื่อสถานประกอบการโดยกด  และพิมพCชื่อสถานประกอบการหรือเลขที่ใบจดทะเบียน

สถานประกอบการเพ่ือค%นหา จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน 

 3.2 กรอกรายละเอียดผู%รายงาน ได%แก6 ช่ือผู%รายงาน ตำแหน6ง เบอรCโทรศัพทC อีเมล 

 3.3 กรอกรายละเอียดว6าได%ส6งการเกิดเหตุการณCน้ีไปยังหน6วยกำกับดูแลประเทศอื่นอีกกี่แห6ง และแห6ง

ใดบ%าง 

 
 

4. กรอกรายละเอียดเคร่ืองมือแพทยCท่ีเก่ียวข%องกับเหตุการณC 

 4.1 เลือกชื่อการค%าโดยกด  และพิมพCชื่อการค%า หรือเลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต หรือ CAT_NO เพ่ือ

ค%นหา จากนั้นเลือกข%อมูลที่ปรากฏและตรวจสอบอีกครั้งบนหน%าแบบรายงาน เมื่อเลือกชื่อการค%าแล%วระบบจะ

กรอกเลขท่ีการข้ึนทะเบียนให%อัตโนมัติ 

(หมายเหตุ: ข%อมูลชื่อการค%าเปzนข%อมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx) 

 4.2 พิมพC GMDN code 5 หลักของผลิตภัณฑC หากไม6ทราบ ให%สอบถามจากผู%ผลิต หรือสามารถ

ค%นหาได%จากเว็บไซตC https://www.gmdnagency.org/ โดยเมื ่อกรอก GMDN code แล%วระบบจะเลือก

ประเภทเคร่ืองมือแพทยCให%อัตโนมัติ 

 4.3 เลือกประเภทเครื่องมือแพทยCตามความเสี่ยง หากไม6ทราบ สามารถประเมินได%จากโปรแกรมจัด

ประเภทเครื่องมือแพทยCตามความเสี่ยง กองควบคุมเครื่องมือแพทยC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได%

จากเว็บไซตC http://medeva.fda.moph.go.th/MDC_LISTING/HOME/MDC_QUESTION 

 4.4 ระบุข%อบ6งใช%/วัตถุประสงคCการใช%งาน 

 4.5 ร ะ บุ  catalogue no., model no., lot/batch no., serial no., software version, แ ล ะ

อุปกรณCเสริมท่ีเก่ียวข%องกับเหตุการณC 

 4.6 ระบุรายละเอียดของผู%ผลิตและเจ%าของผลิตภัณฑC 

3.1 

3.2 

3.3 
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5. กรอกข%อมูลสถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณC 

 5.1 เลือกชื่อสถานที่ที่เกิดเหตุการณCโดยกด  และพิมพCชื่อสถานที่เพื่อค%นหา จากนั้นเลือกข%อมูลท่ี

ปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน 

 5.2 ระบุท่ีอยู6 รายละเอียดบุคคลท่ีสามารถติดต6อได%และตำแหน6งท่ีต้ังของเคร่ืองมือแพทยCในปaจจุบัน 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5.1 

5.2 
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6. กรอกข%อมูลผลการทำงานอันผิดปกติ/เหตุการณCอันไม6พึงประสงคC 

 6.1 เลือกความร%ายแรงของเหตุการณC 

 6.2 เลือกผลการทำงานอันผิดปกติโดยกด  และพิมพCคำสำคัญเพื่อค%นหาจากคำศัพทCตาม IMDRF 

Annex A จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน (สามารถกรอกได% 3 term) 

(หมายเหตุ: สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMDRF terminologies ได%ท่ี http://www.imdrf.org/index.asp 

หรือฉบับภาษาไทยได%ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12233) 

 6.3 หากเลือกว6าเปzนเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภค ต%องกรอกเหตุการณCอันไม6พึง

ประสงคCโดยกด  และพิมพCคำสำคัญเพื่อค%นหาจากคำศัพทCตาม IMDRF Annex E จากนั้นเลือกข%อมูลท่ี

ปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน (สามารถกรอกได% 3 term) 

(หมายเหตุ: สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMDRF terminologies ได%ท่ี http://www.imdrf.org/index.asp 

หรือฉบับภาษาไทยได%ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12233) 

 6.4 บรรยายเหตุการณC เปzนการระบุเพ่ือบรรยายเหตุการณCท่ีเกิดข้ึนเพ่ิมเติม 

 6.5 ระบุวันที่เกิดเหตุการณCและวันที่ผู%รายงานทราบว6ามีเหตุการณCเกิดขึ้นโดยการเลือกวันท่ีบนปฏิทิน

ท่ีปรากฏ 

 6.6 เลือกคำตอบว6าเหตุการณCดังกล6าวเคยเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นหรือไม6 (หากเคยให%ระบุชื่อประเทศโดย

กด  แล%วค%นหาชื่อประเทศ) และเคยมีเหตุการณCอื่นจากสาเหตุเดียวกันนี้หรือไม6 (หากเคยให%ระบุชื่อประเทศ

โดยกด  แล%วค%นหาช่ือประเทศ และระบุอัตราการเกิด) 

 6.7 เลือกคำตอบว6าใครเปzนผู%ใช%งานเคร่ืองมือแพทยCขณะเกิดเหตุและลักษณะการใช%เคร่ืองมือแพทยC 

 6.8 ระบุจำนวนผู%ที่ได%รับผลกระทบจากเหตุการณCนี้ (หากมีมากกว6า 1 คนให%ส6งรายงาน ร.ม.พ. 1 

เพ่ิมเติมตามจำนวนผู%ท่ีได%รับผลกระทบ) 

 6.9 ระบุจำนวนเครื่องมือแพทยCที ่เกี ่ยวข%องกับเหตุการณCนี ้ (หากมีมากกว6า 1 เครื ่องให%บรรยาย

เพ่ิมเติมในบรรยายเหตุการณC (ข%อ 6.4)) 
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7. กรอกข%อมูลผู%ได%รับผลกระทบเฉพาะราย (กรณีเกิดเหตุการณCอันไม6พึงประสงคC) 

 7.1 เลือกคำตอบผู%ได%รับผลกระทบ 

 7.2 เลือกคำตอบรายละเอียดผู%ได%รับผลกระทบ ได%แก6 เพศ อายุ (พร%อมเลือกหน6วยอายุ) และน้ำหนัก 

 7.3 เลือกผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยกด  และพิมพCคำสำคัญเพื่อค%นหาจากคำศัพทCตาม IMDRF Annex 

F จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน (สามารถกรอกได% 3 term) 

(หมายเหตุ: สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMDRF terminologies ได%ท่ี http://www.imdrf.org/index.asp 

หรือฉบับภาษาไทยได%ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12233) 

 7.4 ระบุการรักษาผู%ปxวยท่ีได%รับผลกระทบ 

 7.5 เลือกคำตอบผลลัพธCที่เกิดกับผู%ได%รับผลกระทบ โดยหากเสียชีวิต หายเปzนปกติ หรืออื่น ๆ ให%ระบุ

วันท่ีด%วย 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 6.9 
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8. กรอกข%อมูลผลการสอบสวน/ตรวจสอบ ของผู%ผลิต/เจ%าของผลิตภัณฑC 

 8.1 เลือกวิธีการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบโดยกด  และพิมพCคำสำคัญ

เพ่ือค%นหาจากคำศัพทCตาม IMDRF Annex B, C, และ D ตามลำดับ จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบ

อีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน (สามารถกรอกได%อย6างละ 3 term) 

(หมายเหตุ: สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMDRF terminologies ได%ท่ี http://www.imdrf.org/index.asp 

หรือฉบับภาษาไทยได%ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12233) 

  8.2 เลือกส6วนประกอบ (ของเครื่องมือแพทยC) โดยกด  และพิมพCคำสำคัญเพื่อค%นหาจากคำศัพทC

ตาม IMDRF Annex G จากนั้นเลือกข%อมูลที่ปรากฏและตรวจสอบอีกครั้งบนหน%าแบบรายงาน (สามารถกรอก

ได% 3 term) 

 8.3 เลือกคำตอบว6ามีการแก%ไขเพื่อความปลอดภัยหรือไม6 (หากมีให%ระบุหมายเลข HPVC-MD3-) และ

ระบุการดำเนินการแก%ไข/ป�องกัน 

7.1 7.2

 

7.3

 

7.4

 
7.5
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9. กรอกข%อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข%อง 

 
 
10. กด “บันทึกข%อมูล” 

 
 

11. หากไม6มีปaญหาระบบจะแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลเรียบร%อย” และระบบจะแสดง HPVC No. เพ่ือใช%ใน

การอ%างอิงและติดตาม 

 
 

 

 

8.1 

8.2 

8.3 
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ในท่ีน้ีหมายเลข HPVC No. คือ HPVC-MD1-64010001 

 
 

หมายเหตุ: หากหน%าจอแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลมีข%อผิดพลาด” ให%กด OK แล%วเลื่อนหน%าจอขึ้นไปด%าน

บนสุด ระบบจะแสดงหัวข%อท่ีพบปaญหา 
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การส6งรายงานฉบับติดตาม 

1. ไปท่ี “หน%าหลัก” และเลือกรายงาน HPVC No. ท่ีต%องการติดตาม 

 
 

2. เลือก “รายงานฉบับติดตามผล” 

 
 

3. ระบุคร้ังท่ีติดตาม หรือหากเปzนรายงานฉบับสุดท%ายให%เลือก “ฉบับสุดท%าย” 

 
 

4. กรอกข%อมูลส6วนต6าง ๆ แล%วกด “บันทึกข%อมูล” 

 
 

5. หากไม6มีปaญหาระบบจะแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลเรียบร%อย” 
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แบบรายงานสรุปภาพรวมตามรอบรายงานการเกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื ่องมือแพทยTและ

เหตุการณTอันไมGพึงประสงคTท่ีเกิดข้ึนกับผู-บริโภคนอกประเทศ (แบบ ร.ม.พ. 2) 

การส6งรายงาน 

1. กด “บันทึกสรุปภาพรวมตามรอบรายงาน”  

 
 

2. หน%าจอจะแสดงแบบรายงานท่ีต%องกรอก 

 2.1 กรอกเลขท่ีอ%างอิงของผู%ประกอบการเพ่ือใช%อ%างอิงเลขกับเลข HPVC และใช%ในการค%นหาท่ีหน%าหลัก 

 2.2 เลือกรอบการรายงาน และระบุป� พ.ศ. ของรอบรายงานน้ัน 

 
 

3. กรอกข%อมูลของผู%ส6งรายงาน 

 3.1 เลือกชื่อสถานประกอบการโดยกด  และพิมพCชื่อสถานประกอบการหรือเลขที่ใบจดทะเบียน

สถานประกอบการเพ่ือค%นหา จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน 

 3.2 กรอกรายละเอียดผู%รายงาน ได%แก6 ช่ือผู%รายงาน ตำแหน6ง เบอรCโทรศัพทC อีเมล 

2.1 

2.2 
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4. กรอกรายละเอียดเคร่ืองมือแพทยC 

 4.1 เลือกชื่อการค%าโดยกด  และพิมพCชื่อการค%า หรือเลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต หรือ CAT_NO เพ่ือ

ค%นหา จากนั้นเลือกข%อมูลที่ปรากฏและตรวจสอบอีกครั้งบนหน%าแบบรายงาน และให%ผู%รายงานลบข%อมูลที่ไม6

จำเปzนออก เช6น ขนาดบรรจุ ปริมาณ สี เปzนต%น 

(หมายเหตุ: เม่ือเลือกช่ือการค%าแล%วระบบจะกรอกเลขท่ีการข้ึนทะเบียนให%อัตโนมัติ)  

  4.2 พิมพC GMDN code 5 หลักของผลิตภัณฑC หากไม6ทราบ ให%สอบถามจากผู%ผลิต หรือสามารถ

ค%นหาได%จากเว็บไซตC https://www.gmdnagency.org/ โดยเมื่อกรอก GMDN code แล%วระบบจะกรอกช่ือ

สามัญให%อัตโนมัติ 

 4.3 ระบุข%อบ6งใช%/วัตถุประสงคCการใช%งาน 

 4.4 ระบุรายละเอียดของผู%ผลิตและเจ%าของผลิตภัณฑC 

 
 

 

 

 

3.2 

3.1 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
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5. สำหรับการกรอกสถานะหมายเลขรุ6นของเคร่ืองมือแพทยC ให%กด “ดาวนCโหลดแบบรายงาน” เพ่ือดาวนCโหลด

ไฟลC Microsoft Excel เพ่ือกรอกข%อมูล 

 
 

6. เป«ดไฟลC Excel ท่ีดาวนCโหลดและกรอกข%อมูลในแต6ละคอลัมนCดังน้ี 

 6.1 คอลัมนC A กรอกชื่อการค%าของผลิตภัณฑCเครื่องมือแพทยC โดยชื่อที่กรอกจะต%องตรงกับชื่อการค%าใน

ข%อ 4.1 

 6.2 คอลัมนC B กรอก model number ของเครื่องมือแพทยC ในกรณีไม6มี model number หรือการ

แบ6ง model number เปzนการแบ6งตามขนาด สี หรือลักษณะทางกายภาพอื่นใดที่ไม6กระทบต6อคุณสมบัติหรือ

ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือแพทยC ให%เว%นการกรอกคอลัมนC B 

 6.3 คอลัมนC C กรอกรอบการรายงานเปzนตัวเลข 6 หลัก ในลักษณะ โดยหลักที่ 1 – 4 เปzนป� ค.ศ. และ

หลักที่ 5 - 6 ให%กรอก 06 หากเปzนการรายงานเหตุการณCที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน หรือ 12 หากเปzน

การรายงานเหตุการณCที ่เกิดขึ ้นในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม เช6น กรอก “202106” หากเปzนการรายงาน 

เหตุการณCท่ีเกิดข้ึนในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ป� ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) 

 6.4 คอลัมนC D กรอกข%อมูลเปzนตัวเลขจำนวนเครื่องมือแพทยCที่ขายทั่วโลกในช6วงรอบรายงาน (จำนวน

เคร่ืองมือแพทยCท่ีเจ%าของผลิตภัณฑCได%ขายออกไปในช6วงรอบรายงาน) ของเคร่ืองมือแพทยC model น้ัน 

 6.5 คอลัมนC E กรอกข%อมูลเปzนตัวเลขจำนวนเครื่องมือแพทยCที่ขายในประเทศไทยในช6วงรอบรายงาน 

(จำนวนเครื่องมือแพทยCที่สถานประกอบการของผู%รายงานได%ขายออกไปในช6วงรอบรายงาน) ของเครื่องมือแพทยC 

model น้ัน 
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 6.6 คอลัมนC F กรอกผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิด

ขึ้นกับผู%บริโภค โดยใช% “รหัส IMDRF” Annex A และ E โดยกรอก 1 รหัสต6อ 1 แถว กล6าวคือ หากมีผลการ

ทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภคมากกว6า 1 อาการให%

แยกกรอกแต6ละอาการในแต6ละแถว สำหรับการเลือกรหัส IMDRF ให%เลือกกรอกโดยใช%รหัส level 3 หากไม6มีหรือ

รหัส level 3 ไม6เหมาะสม สามารถเลือกกรอกโดยใช%รหัส level 2 ได% (หมายเหตุ: ดาวนCโหลดรหัส IMDRF ได%ท่ี 

http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12233) 

 6.7 คอลัมนC G กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคท่ัวโลกและทำให%เกิดภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย6างร%ายแรง 

 6.8 คอลัมนC H กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคในประเทศไทยและทำให%เกิดภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย6างร%ายแรง 

 6.9 คอลัมนC I กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคท่ัวโลกและทำให%เกิดการเสียชีวิต 

 6.10 คอลัมนC J กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคในประเทศไทยและทำให%เกิดการเสียชีวิต 

 6.11 คอลัมนC K กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคท่ัวโลกและทำให%เกิดภาวะอันตรายร%ายแรง 

 6.12 คอลัมนC L กรอกจำนวนรายงานผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับ

ผู%บริโภคในประเทศไทยและทำให%เกิดภาวะอันตรายร%ายแรง 

 6.13 คอลัมนC M – P เปzนช6องที่มีการใช%สูตรคำนวณค6าทางคณิตศาสตรC โดยมีการกำหนดสูตรไว%ที่แถว

แรกของการรายงาน (หากในรายงานมีมากกว6า 1 แถว ให%คัดลอกสูตรไปยังทุกแถวท่ีรายงาน)  

 
 6.14 คอลัมนC Q กรอกข%อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการโดยหน6วยงานกำกับดูแลด%านผลิตภัณฑCเครื่องมือ

แพทยCในประเทศเจ%าของผลิตภัณฑCดังน้ี 

- กรอก “Y” หากมีการให%ดำเนินการแก%ไขในประเด็นที่เกี่ยวข%องกับผลการทำงานอันผิดปกติ

หรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCท่ีเกิดข้ึนกับผู%บริโภคกับเคร่ืองมือแพทยC model น้ัน 

- กรอก “N” หากไม6มีการให%ดำเนินการแก%ไขในประเด็นที่เกี่ยวข%องกับผลการทำงานอันผิดปกติ

หรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCท่ีเกิดข้ึนกับผู%บริโภคกับเคร่ืองมือแพทยC model น้ัน 

- กรอก “NA” หากไม6มีข%อมูลการให%ดำเนินการแก%ไขในประเด็นที่เกี่ยวข%องกับผลการทำงานอัน

ผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCท่ีเกิดข้ึนกับผู%บริโภคกับเคร่ืองมือแพทยC model น้ัน 
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6.15 คอลัมนC R กรอกข%อมูลเกี่ยวกับสถานะของผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCท่ี

เกิดขึ้นกับผู%บริโภคและเครื่องมือแพทยC model นั้นว6าเปzน trending report หรือไม6 (%Rate ของ model น้ัน

เกินกว6าค6าท่ียอมรับได%ของเจ%าของผลิตภัณฑCหรือไม6) ดังน้ี 

- กรอก “Y” หากมี trending report 

- กรอก “N” หากไม6มี trending report 

- กรอก “NA” หากไม6มีข%อมูล 

  
ท้ังน้ี ในไฟลC Excel สามารถกรอกได%เพียง 1 ช่ือการค%า แต6สามารถกรอกได%หลาย model number โดยจำนวน

แถวของไฟลC Excel ของแต6ละ model จะเท6ากับจำนวนผลการทำงานอันผิดปกติหรือเหตุการณCไม6พึงประสงคCท่ี

เกิดข้ึนกับผู%บริโภคกับเคร่ืองมือแพทยC model น้ัน 

 

7. เม่ือกรอกข%อมูลเสร็จแล%วให%บันทึกข%อมูลและนำเข%ารายงานโดยกดท่ี “นำเข%าแบบรายงาน” 

 
 

8. กด choose file และเลือกไฟลCท่ีได%จัดเตรียมไว% แล%วเลือก “นำเข%าข%ามูล” 
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9. หากไม6มีข%อผิดพลาดระบบจะแสดงข%อมูลในตารางเช6นเดียวกับในไฟลC Excel แล%วกด “บันทึกข%อมูล” 

 
หมายเหตุ:  

- ระบบจะแจ%งข%อผิดพลาดหากมีข%อผิดพลาดในไฟลC Excel ให%แก%ไขข%อมูลและนำเข%าใหม6 

- ให%ทำการนำเข%าข%อมูลใหม6หากต%องการแก%ไขหรือเพ่ิมเติมข%อมูลในแบบรายงาน 

- การนำเข%าข%อมูลซ้ำจะเปzนการแทนท่ีข%อมูลชุดเดิมท้ังหมด ควรระมัดระวังก6อนทำการนำเข%าข%อมูลใหม6 

 
 

10. เม่ือไม6มีข%อผิดพลาดจะแสดงข%อความ “การบันทึกข%อมูลเรียบร%อย” และเลขท่ีประจำรายงาน (HPVC-MD2-No.) 

เพ่ือใช%ในการอ%างอิง 
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ตัวอย6างการกรอกข%อมูลในไฟลC Excel 

หากในรอบรายงานที่ 1 ป� 2021 มีการเกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึง

ประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภคในช6วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2021 จากผลิตภัณฑC “Health Plus” จำนวน 3 

model คือ A001, A002, และ A003 มีรายละเอียดดังน้ี 

1. Model A001: 

o เจ%าของผลิตภัณฑCได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 5000 เคร่ือง 

o สถานประกอบการของผู%รายงานได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 500 เคร่ือง 

o เกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภค

จำนวน 3 เหตุการณC ดังน้ี 

Device Defect/ 

Adverse Event 

Serious threat 

to public health 

Death Serious injury RA action Trending 

report 

WW Thailand WW Thailand WW Thailand 

Hemolytic Anemia  

(E030101) 

0 0 10 1 0 1 ไม6มีข9อมูล ไม6ใช6 

Hyponatremia 

(E120202) 

0 0 13 5 26 8 ไม6มีข9อมูล ไม6มีข9อมูล 

Heart Block 

(E060106) 

1 0 18 0 3 2 ไม6มีข9อมูล ไม6มีข9อมูล 

 

2. Model A002: 

o เจ%าของผลิตภัณฑCได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 200 เคร่ือง 

o สถานประกอบการของผู%รายงานได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 10 เคร่ือง 

o เกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภค

จำนวน 2 เหตุการณC ดังน้ี 

Device Defect/ 

Adverse Event 

Serious threat 

to public health 

Death Serious injury RA action Trending 

report 

WW Thailand WW Thailand WW Thailand 

Hyponatremia 

(E120202) 

0 0 0 0 10 2 ไม6ม ี ไม6มีข9อมูล 

Accessory 

Incompatible 

(A170101) 

0 0 0 0 1 0 ไม6มีข9อมูล ไม6ใช6 
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3. Model A003: 

o เจ%าของผลิตภัณฑCได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 1000 เคร่ือง 

o สถานประกอบการของผู%รายงานได%ขายออกไปในช6วงมกราคมถึงมิถุนายน 2021 = 0 เคร่ือง 

o เกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทยCหรือเหตุการณCอันไม6พึงประสงคCที่เกิดขึ้นกับผู%บริโภค

จำนวน 3 เหตุการณC ดังน้ี 

Device Defect/ 

Adverse Event 

Serious threat 

to public health 

Death Serious injury RA action Trending 

report 

WW Thailand WW Thailand WW Thailand 

Foreign Body 

Embolism 

(E050302) 

0 0 1 1 15 8 ไม6มีข9อมูล ไม6ใช6 

Hyponatremia 

(E120202) 

0 0 0 0 10 2 ม ี ไม6มีข9อมูล 

Kidney Infection 

(E131001) 

0 0 0 0 3 0 ม ี ไม6มีข9อมูล 

 

จะสามารถกรอกไฟลC Excel ได%ดังน้ี 
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แบบรายงานการดำเนินการแก-ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช-เคร่ืองมือแพทยTท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

(แบบ ร.ม.พ. 3) 

การส6งรายงานฉบับแรก 

1. กด “รายงานฉบับแรก” ท่ีหน%าหลักของแบบรายงานท่ีต%องการรายงาน 

 
 

2. หน%าจอจะแสดงแบบรายงานท่ีต%องกรอก 

 2.1 กรอกเลขท่ีอ%างอิงของผู%ประกอบการเพ่ือใช%อ%างอิงเลขกับเลข HPVC และใช%ในการค%นหาท่ีหน%าหลัก 

 2.2 เลือกประเภทรายงาน (ในกรณีนี้จะบังคับเลือกเปzน “ฉบับแรก”) หากเปzนรายงานฉบับแรกและ

ฉบับสุดท%ายสามารถเลือก “ฉบับสุดท%าย” เพ่ิมเติม 

 
 

3. เลือกประเภทของการดำเนินการแก%ไข โดยสามารถเลือกได%มากกว6า 1 ประเภท หากเปzนการเรียกคืน

ผลิตภัณฑCให%เลือกระดับของการเรียกคืนด%วย (ศึกษาแนวทางปฏิบัติการเรียกคืนผลิตภัณฑCเครื่องมือแพทยC

สำหรับผู%ประกอบการได%ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12231)  
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4. กรอกข%อมูลของผู%ส6งรายงาน 

 4.1 เลือกชื่อสถานประกอบการโดยกด  และพิมพCชื่อสถานประกอบการหรือเลขที่ใบจดทะเบียน

สถานประกอบการเพ่ือค%นหา จากน้ันเลือกข%อมูลท่ีปรากฏและตรวจสอบอีกคร้ังบนหน%าแบบรายงาน 

 4.2 กรอกรายละเอียดผู%รายงาน ได%แก6 ช่ือผู%รายงาน ตำแหน6ง เบอรCโทรศัพทC อีเมล 

 
 

5. กรอกรายละเอียดเคร่ืองมือแพทยC 

 5.1 เลือกชื่อการค%าโดยกด  และพิมพCชื่อการค%า หรือเลขที่ใบสำคัญ/ใบอนุญาต หรือ CAT_NO เพ่ือ

ค%นหา จากนั้นเลือกข%อมูลที่ปรากฏและตรวจสอบอีกครั้งบนหน%าแบบรายงาน เมื่อเลือกชื่อการค%าแล%วระบบจะ

กรอกเลขท่ีการข้ึนทะเบียนให%อัตโนมัติ 

(หมายเหตุ: ข%อมูลชื่อการค%าเปzนข%อมูลจากระบบตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

https://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx) 

 5.2 พิมพC GMDN code 5 หลักของผลิตภัณฑC หากไม6ทราบ ให%สอบถามจากผู%ผลิต หรือสามารถ

ค%นหาได%จากเว็บไซตC https://www.gmdnagency.org/ โดยเมื ่อกรอก GMDN code แล%วระบบจะเลือก

ประเภทเคร่ืองมือแพทยCให%อัตโนมัติ 

 5.3 เลือกประเภทเครื่องมือแพทยCตามความเสี่ยง หากไม6ทราบ สามารถประเมินได%จากโปรแกรมจัด

ประเภทเครื่องมือแพทยCตามความเสี่ยง กองควบคุมเครื่องมือแพทยC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได%

จากเว็บไซตC http://medeva.fda.moph.go.th/MDC_LISTING/HOME/MDC_QUESTION 

 5.4 ระบุข%อบ6งใช%/วัตถุประสงคCการใช%งาน 

 5.5 ร ะ บุ  catalogue no., model no., lot/batch no., serial no., software version, แ ล ะ

อุปกรณCเสริมท่ีเก่ียวข%อง 

 5.6 ระบุรายละเอียดของผู%ผลิตและเจ%าของผลิตภัณฑC 

 

 

4.2 

4.1 
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6. กรอกรายละเอียดการดำเนินการแก%ไข 

 6.1 ระบุเหตุผลการแก%ไข โดยเลือกว6ามีเหตุผลจาก Device defect หรือ Adverse event หรืออื่น ๆ 

พร%อมอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 6.2 ระบุรายงานผลการประเมินอันตรายต6อสุขภาพและแผนการดำเนินการแก%ไขเพื่อความปลอดภัย

ในการใช%เครื่องมือแพทยC (สามารถศึกษาตัวอย6างตัวอย6างรายงานผลการประเมินอันตรายต6อสุขภาพและ

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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ตัวอย6างแผนการเรียกคืนได%จากแนวทางปฏิบัติการเรียกคืนผลิตภัณฑCเครื่องมือแพทยCสำหรับผู%ประกอบการได%

ท่ี http://hpvc.fda.moph.go.th/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12231)  

 6.3 ระบุวันที่แจ%งการดำเนินการแก%ไขเพื่อความปลอดภัยและวันที่ดำเนินการแก%ไขเพื่อความปลอดภัย

ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

 6.4 ระบุจำนวนเครื่องมือแพทยCที่ได%รับผลกระทบทั้งหมด จำนวนเครื่องมือแพทยCที่จำหน6าย/ส6งออก

ไป จำนวนเคร่ืองมือแพทยCคงเหลือ และจำนวนเคร่ืองมือแพทยCท่ีคาดว6าจะนำเข%า เปzนตัวเลข 

 
 

 

 

 

 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
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7. กรอกรายละเอียดอ่ืน ๆ และกด “บันทึกข%อมูล” 

 
 

8. หากไม6มีปaญหาระบบจะแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลเรียบร%อย” และระบบจะแสดง HPVC No. เพ่ือใช%ในการ

อ%างอิงและติดตาม 

 
 

หมายเหตุ: หากหน%าจอแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลมีข%อผิดพลาด” ให%กด OK แล%วเล่ือนหน%าจอข้ึนไปด%าน

บนสุด ระบบจะแสดงหัวข%อท่ีพบปaญหา 
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การส6งรายงานฉบับติดตาม 

1. ไปท่ี “หน%าหลัก” และเลือกรายงาน HPVC No. ท่ีต%องการติดตาม 

2. เลือก “รายงานฉบับติดตามผล” 

3. ระบุคร้ังท่ีติดตาม หรือหากเปzนรายงานฉบับสุดท%ายให%เลือก “ฉบับสุดท%าย” 

4. กรอกข%อมูลดังน้ี 

 4.1 รายละเอียดของการดำเนินการแก%ไข ในส6วนสถานะของเคร่ืองมือแพทยCในประเทศไทย 

 
3.2 รายงานฉบับสุดท%าย (กรณีเปzนรายงานฉบับสุดท%าย) ระบุวันที่ที่ได%ดำเนินการเสร็จสมบูรณCแล%ว 

สรุปภาพรวมการตรวจประสิทธิภาพการดำเนินการแก%ไข ความเสี่ยงที่ถูกประเมินครั้งสุดท%าย 

ข%อเสนอสำหรับการปฏิบัติเพ่ือป�องกันไม6ให%เกิดเหตุการณCซ้ำข้ึนอีก 

 
3.3 การปฏิบัติต6อเครื ่องมือแพทยCที ่ได%รับผลกระทบ โดยระบุวันที ่เพื ่อยืนยันว6าการปฏิบัติได%

ดำเนินการเสร็จสมบูรณCแล%ว และเลือกการดำเนินการต6อเคร่ืองมือแพทยCท่ีได%รับผลกระทบ 

- หากเลือกการทำลายเครื่องมือแพทยCในคลังสินค%าที่มีผลกระทบ ให%ระบุชื่อสถานที่ที่ทำลาย

เคร่ืองมือแพทยC และระบุวันท่ีท่ีทำลาย 

- หากเลือกการดำเนินการอ่ืน ๆ ให%ระบุการปฏิบัติท่ีได%ดำเนินการ 

 
 4.4 กรอกรายละเอียดอ่ืน ๆ 
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5. กด “บันทึกข%อมูล” 

 
 

6. หากไม6มีปaญหาระบบจะแสดงว6า “การบันทึกข%อมูลเรียบร%อย” 

 
 


