
 HPVC FORM-4 (Rx)    

แบบรายงานการเฝ้าระวังปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของร้านยา 
 

(ข้อมูลท้ังหมดเก็บเป็นความลับทางราชการโดยเฉพาะ)   

1.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย 

ชื่อ/นามสกุล อาย ุเพศ  ชาย  หญิง โรคประจำตัว  ไม่มี  ม ีระบุ ......................................................................................................................................................... 
ประวัติการแพ้ผลิตภัณฑ์  ไม่มี  มี (ระบุโรคหรือสาเหตุที่ใช้ผลิตภัณฑ์)............................................................................................................................................................... 

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สงสยั 

ประเภทของผลิตภัณฑ์  ยา  อาหาร  เครื่องสำอาง  เครื่องมือแพทย์  วัตถุอันตราย  อื่นๆ(ระบุ)............................................................................................ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ชื่อสามัญ/ชื่อการค้า) 

(ระบุชื่อผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ Lot No.กรณีทราบ) 
S,O,I * ลักษณะผลิตภัณฑ์ / ขนาดความถีแ่ละวธิีใช้ 

(รูปแบบความแรง, ปริมาณ, หน่วย, ความถี่, วธิีการใช้) 

   
* หมายเหตุ : กรณีปัญหาทีพ่บเป็นเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ให้ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์ว่าเป็น S=สงสัย O=ใช้ร่วม I=เกดิปฏิกิริยาต่อกัน 

3. ข้อมูลปญัหาผลติภณัฑ์สุขภาพ (โปรดเลือก 1 ข้อ คือ A หรือ B หรือ C หรือ D) 
(A) 3.1 ข้อมูลด้านความปลอดภยั 
          1)  ใช้ไม่สมเหตุผล (บรรยาย) (หากเลือกขอ้นี้ เมื่อบรรยายเสร็จแลว้ให้ข้ามไปทำข้อ 4- 5) 
................................................................................................................................................................. 
          2)  เหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์ (บรรยาย) (หากเลือกข้อนี้ ให้ทำทุกขอ้ที่เหลือต่อจนเสร็จ) 
.................................................................................................................................................................
ว/ด/ป ที่เริ่มใช้......................................... / หยุดใช้.............................................................................. 
ว/ด/ป ที่พบเหตกุารณ์ ........................................................................................................................... 

(B) ข้อมูลความบกพร่องของผลิตภัณฑ์(เช่น ทางกายภาพ การ
ปลอมปน) หากเลือกข้อนี้ เมื่อบรรยายเสร็จให้ทำข้อ 4-5 ต่อ 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
(C) การใช้ตามโฆษณาชวนเชื่อ (เช่น ถามหา/ขอซื้อมาก ผิดปกติ)
หากเลือกข้อนี้ เมื่อบรรยาย เสร็จให้ทำข้อ 4-5 ต่อ 
          ........................................................................................................ 
          ........................................................................................................ 
          ……………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………. 

(D) มีการใช้ไมต่รงตามข้อบ่งใช้(off label) (ให้บรรยาย แลว้ทำ
ข้อ 4-5 ต่อ)  
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………… 
 

A) 3.2 ความร้ายแรง 
 ไม่ร้ายแรง (Non – serious) 
 ร้ายแรง (Serious) (เลือก 1 ขอ้) 
    1. เสียชีวิต(Death) (ระบุ ว/ด/ป) .............. 
    2. อันตรายถึงชีวิต (Life-threatening) 
    3. ตอ้งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
   หรอืทำให้เพิ่ม ระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 
        ตอ้งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
            (Hospitalization–initial) 
        ทำให้เพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 
            (Hospitalization–prolonged) 
    4. พิการ (Disability) 
    5. เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกตแิต่กำเนิด
(Congenital anomaly) 
    6. อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………… 

(A) 3.3 ผลการประเมินความสัมพันธ ์
          (เฉพาะกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) (ADR) 

 1. ใช่แน่นอน (Certain) 
 2. น่าจะใช่ (Probable) 
 3. อาจจะใช่ (Possible) 
 4. ไม่น่าใช่Unlikely) 
 5. ไม่สามารถระบุระดับ (Unclassified) 
 6. ไม่สามารถประเมินได้ (Unassessable) 
         (ระบุเหตุผล)........................................ 
......................................................................... 
วิธีการประเมิน ให้ทำตามคำแนะนำด้านหลัง 

4. ข้อเสนอแนะ / การดำเนินการของร้านยา 

 ส่งต่อแพทย์      ใหห้ยุดผลิตภณัฑ์      จา่ยยารักษาอาการ      แจ้งผู้ผลิตยา / นำเขา้ / ตวัแทนจำหนา่ย      อื่นๆ ...................................... 

5. ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้รายงาน 
ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………… ชือ่ร้านยา(และเภสชักร)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………............................................................................. 



 

 

 

 
 
 

กรุณาส่ง 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000 

แนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 

1. คำจำกัดความ 
          1.1 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event : AE) หมายถึง อาการหรือผลท่ีเกิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายมนุษย์ โดยเกิดข้ึนระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
         1.2 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา* (adverse drug reac-tion: ADR) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนโดยมิได้ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เกิดข้ึนเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อการป้องกัน 
วินิจฉัยบำบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำงานของร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการใช้ยา
เกินขนาด โดยอุบัติเหตุหรือตั้งใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางท่ีผิด อุบัติเหตุ หรือการจงใจใช้ยาเกินขนาดและ
ผิดวิธี 
2. อะไรคือสิ่งท่ีต้องรายงาน (What) 
          รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse event : AE) ท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ 
          อาหาร เช่น อาหารทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นมดัดแปลงสำหรับทารก 
อาหารทารกและนมสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กเป็นต้น 
          ยาและยาจากสมุนไพร (ระบุส่วนของสมุนไพรท่ีใช้ด้วย) 
          วัตถุเสพติด ได้แก่ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ 
          เคร่ืองสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ผลิตภัณฑ์ทาสิว ฝ้า ป้องกันแสงแดด ผ้าอนามัย ผ้าเย็น 
กระดาษเย็น ยาสีฟัน เป็นต้น 
          เคร่ืองมือแพทย์ เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ กระบอกฉีดยา ปราศจากเช้ือ กระบอกฉีดยา
อินซูลิน และชุดตรวจการติดเช้ือ HIV เป็นต้น 
          วัตถุอันตรายด้านสาธารณสุข เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง กำจัดเห็บ/หมัด/เหา ผลิตภัณฑ์ทาไล่ยุง 
ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด กาวติดแน่นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่ีใช้ในบ้านเรือน เป็นต้น 
3. วิธีการประเมินระดับความน่าจะเป็น 
          3.1 ใช่แน่นอน (Certain/Definite) หมายถึง กรณีที่อาการทางคลินิกรวมท้ังผลท่ีผิดปกติทาง
ห้องปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 
               1) เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับการใช้ยาท่ีสงสัยและ 
               2) ไม่สามารถอธิบายด้วยโรคท่ีเป็นอยู่หรือยาหรือผลิตภัณฑ์/สารเคมีอื่นและ 
               3) เมื่อหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยแล้วอาการดีข้ึนหรือหายจากอาการนั้นอย่างเห็นได้ชัด และ  
               4) สามารถอธิบายด้วยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา หรือเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ีปรากฏ 
               5) หากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยซ้ำใหม่ จะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
เหมือนเดิมเกิดข้ึนซ้ำอีก 
          3.2 น่าจะใช่ (Probable) หมายถึง กรณีท่ีอาการทางคลินิก รวมท้ังผลท่ีผิดปกติทาง
ห้องปฏิบัติการ มีลักษณะดังนี้ 
               1) เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับการใช้ยาท่ีสงสัย และ 
               2) ไม่น่าจะเก่ียวข้องกับโรคท่ีเป็นอยู่ หรือยาหรือผลิตภัณฑ์/สารเคมีอื่น  ๆท่ีใช้ร่วม และ 

               3) เมื่อหยุดใช้ยาท่ีสงสัยอาการดีข้ึน หรือหายจากอาการนั้น แต่ 
               4) ไม่มีข้อมูลของการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยซ้ำ 
          3.3 อาจจะใช่ (Possible) หมายถึง กรณีท่ีอาการทางคลินิก รวมท้ังผลท่ีผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ มี
ลักษณะดังนี้ 
               1) เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับการใช้ยาท่ีสงสัย แต่ 
               2) สามารถอธิบายด้วยโรคท่ีเป็นอยู่ หรือยาหรือผลิตภัณฑ์/สารเคมีอื่น  ๆท่ีใช้ร่วม และ 
               3) ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีสงสัยหรือมีแต่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
          3.4 ไม่น่าใช่ (Unlikely) หมายถึง กรณีท่ีอาการทางคลินิก รวมท้ังผลท่ีผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ มี
ลักษณะดังนี้ 
               1) ระยะเวลาท่ีเกิดอาการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ยา และ 
               2) สามารถอธิบายด้วยโรคท่ีเป็นอยู่ หรือยาหรือผลิตภัณฑ์/สารเคมีอื่น  ๆท่ีใช้ร่วมได้อย่างชัดเจน 
          3.5 ไม่สามารถแบ่งระดับได้ (Conditional /Unclassified) หมายถึง ไม่มีข้อมูลท่ีจะแสดงถึงความเก่ียว
โยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีใช้กับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ข้อมูลท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะนำมาประเมิน
ความสัมพันธ์ หรืออยู่ระหว่างการหาข้อมูล ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินในรายงานฉบับต่อไป 
          3.6 ไม่สามารถประเมินได้ (Unassessable/Unclassifiable) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้ขัดแย้งกับองค์ความรู้ท่ีมี 
หรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได ้
4. รายงานเมื่อไร (When) 
          เมือ่ใดก็ตามท่ีพบหรือประสบการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ฯ ให้รายงานในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันแล้วแต่กรณี 
          4.1 ผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด 
               (1) กรณีเสียชีวิตให้รายงานทันทีหรือภายใน 24 ช่ัวโมง 
               (2) อาการท่ีร้ายแรง และไม่มีการแสดงไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับยาให้รายงานภายใน 15 วันปฏิทิน 
               (3) อาการท่ีร้ายแรงและได้มีการแสดงไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยา รวมท้ังอาการท่ีไม่ร้ายแรงอื่น  ๆ
ให้รายงานภายใน 2 เดือน 
          4.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ 
               (1) กรณีเสียชีวิต ให้รายงานทันทีหรือภายใน 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตามหากเป็นเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการรับประทานอาหาร หรือใช้เคร่ืองสำอาง แม้ไม่เสียชีวิต แต่หากมีอาการท่ีทำให้ต้องเข้ารับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาล ก็ให้รายงานภายในเง่ือนเวลานี้เช่นกัน 
               (2) อาการอื่นให้รายงานภายใน 2 เดือน 
5. ส่งไปท่ีไหน (Where) 
               ทางไปรษณีย์ ส่งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ                      
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000 
               โทรสาร (Fax) ส่งไปท่ี 02-5918457 
               e-mail : adr@fda.moph.go.th 
* อาการหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
 

 บริการธุรกิจตอบรับ 
ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/1904 ปทจ.นนทบุรี 

ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากรกร 
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