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ประเด็นคําถาม/ขอสงสัย (FAQ) ตาม

“แนวทางสําหรับผูประกอบการในการรายงานความปลอดภัยของยาท่ีใชในมนุษยรวมท้ังผลิตภัณฑชีววัตถุและวัคซีนภายหลังออกตลาด”

Guideline/Topic Questions Answer Remark
1 บทนํา - - -
2 วัตถุประสงคและขอบเขต ขอบเขตของ guideline นี้ครอบคลุมยาท่ีทุก

ประเภท ท่ีมีการข้ึนทะเบียนในประเทศไทย
ยกเวน ยาท่ีนําเขาผาน น.ย.ม.1 เทานั้นใช
หรือไม

ใช ครอบคลุมทุกเหตุการณท่ีเกิดกับยาท่ีข้ึน
ทะเบียนในประเทศไทยทุกกรณี ยกเวนการ
นําเขาโดย มาตรา 79 ทวิ (4) (น.ย.ม.1 )

ยาท่ีนําเขามาโดย น.ย.ม.1 ให
ทํ า ก า ร ร า ย ง า น ต า ม
“หลักเกณฑและวิธีการรานงาน
อาการไมพึงประสงคจากยาท่ี
นํามาวิจัยทางคลินิก”

ขอบเขตของ guideline นี้ครอบคลุมเฉพาะ
รายงานอาการไมพึงประสงคจากยา (ADR)
เทานั้นใชหรือไม

ใช  หากไม มีความสัมพันธ กับยาไมตอง
รายงาน

-

3 ขอกําหนดสําหรับรายงานความ
ปลอดภัยเฉพาะราย
(individual case safety
report)

ขอ 3.1 (1) กรณีท่ีสามารถระบุผูปวยได (เชน
a patient) แตขาดขอมูล patient's
demographic เขาขายตองรายงานหรือไม

ไมตองรายงาน ขอมูลผูปวยท่ีระบุได คือ
ตองมี patient's demographic
information เชน เพศ อายุ เปนตน

-

ขอ 3.2 การรายงานแบบ follow up มี
กรอบเวลาการรายงานหรือไม

กรอบเวลาการรายงานกําหนดเฉพาะ initial
report เทานั้น ไมรวมถึง follow up report

-

ขอ 3.3 การแจงขอมูลเรงดวน รายงานได
ผานระบบ AE online reporting ดวย
หรือไม

ใหแจงอย. โดยโทรศัพท โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) หรือผานระบบ AE
online reporting ได

-

ขอ 3.4 (1) สามารถรายงานผานระบบ AE
Online-Reporting จําเปนตองแนบ CIOMS
ดวยหรือไม

ไมจําเปน แตหากมีก็ควรแนบมาดวยโดยแนบ
CIOMS เวอรชันลาสุด

-
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Guideline/Topic Questions Answer Remark
ขอ 3.5 เหตุการณแบบไมรายแรงใดท่ีสง
รายงาน

เฉพาะเหตุการณแบบไมรายแรงจากยาท่ี
ไดรับอนุมัตทิะเบียนแบบมีเงื่อนไขหรือวัคซีน

-

4 การรายงานเหตุการณไมพึง
ประสงคแบบ spontaneous
หรือ unsolicited AE report

ขอ 4.2 (3) รายงานเหตุการณไมพึงประสงค
จากการใชยาท่ีเกิดข้ึนในตางประเทศ โดย
เหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑท่ีซื้อจากประเทศไทยหรือเกิดกับ
คนไทย
>> ใหรายงานก็ตอเม่ือทราบเทานั้น ใช
หรือไม

ใช รายงานก็ตอเม่ือทราบเทานั้น -

กรณีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคชนิดไม
รายแรง (non-serious) ของยาท่ีอยูใน
ระหวางโปรแกรมติดตามความปลอดภัย
(SMP) ท่ีไมสัมพันธกับยา (not related)
ตองรายงานหรือไม

หากไมมีความสัมพันธกับยาไมตองรายงาน Unlikely และ Unclassified
ตองทําการรายงาน แต Not
related ไมตองทําการายงาน

5 การรายงานเหตุการณไมพึง
ประสงคจากขอมูลเอกสาร
วิชาการ

ในกรณีท่ีพบ non-serious ADR จากยาท่ี
ไดรับอนุมัติทะเบียนแบบมีเงื่อนไขหรือวัคซีน
เขาขายตองรายงานหรือไม

ตองรายงาน -

ผูประกอบการจะทําการรายงานขอมูล ADR
ท่ีไดจาก literature ในกรณีท่ีสามารถระบุได
วาเปนผลิตภัณฑของบริษัทเทานั้น ใชหรือไม

ใช ในกรณีท่ีเปน serious ADR -
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Guideline/Topic Questions Answer Remark
กรณีท่ีมีการทําวิจัยโดยใชยาของบริษัทและมี
การตี พิมพ ในวารสารวิชาการโดยมีการ
กลาวถึงเหตุการณไมพึงประสงคท่ีเกิดข้ึนกับ
อาสาสมัครในโครงการวิจัย แตไมไดระบุวา
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธกับยาตัวใด
และไมมีขอมูลของ individual patient
กรณีนี้จําเปนตองสงรายงานใหอย.ทราบ
หรือไม

ถาไมเขาตามหลักเกณฑการรายงานข้ันต่ํา ก็
ไมตองทําการรายงาน ถาไมใช valid case ก็
ไมตองทําการรายงาน

ในกรณีท่ีทราบชื่อยาและ ADR
ก็สามารถทําการรายงานได

ในกรณี ท่ี ได รั บขอ มูลจากหน วยงานใน
ตางประเทศ วันท่ีผูประกอบการไดรับ
นับตั้งแตวันท่ี ผูรับอนุญาตฯในประเทศไทย
ไดรับขอมูลใชหรือไม

ใช การนับวันท่ีใหนับวันท่ีผูรับอนุญาตฯใน
ประเทศไทย ไดรับขอมูล

-

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดใหผูรับอนุญาตฯตองทําการติดตาม
อาการไม พึงประสงคจากขอมูลเอกสาร
วิชาการหรือไม เชน กําหนดใหผูรับอนุญาตฯ
ตองทําการ review วารสารวิชาการเพ่ือหา
วามีการรายงานอาการไมพึงประสงคหรือไม

ไม มี ข อ กํ าหนดในการทบทวนวารสาร
วิชาการ แตหากพบการรายงาน ใหทําการ
รายงานยกเวนแตขอมูลจากวารสารขาวสาร
ดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพไมตองทําการ
รายงาน

-

6 การรายงานความปลอดภัยใน
กรณีพิเศษ

ขอ 6.1 กรณีท่ีไดรับรายงาน lack of
efficacy แตไมมีเหตุการณไมพึงประสงค
อ่ืนๆ เกิด ข้ึน จะใชกรอบเวลาใดในการ
รายงาน

กรอบเวลาในการรายงานใหพิจารณาจาก
outcome/ seriousness

สําหรับเหตุการณไมรายแรง ให
รายงานเฉพาะยาท่ีไดรับอนุมัติ
ทะเบียนแบบมีเงื่ อนไขหรือ
วัคซีน
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ขอ 6.2 ถาผูรับอนุญาตฯทราบถึงการใชยาใน
สตรีตั้งครรภ ท้ังๆ ท่ียานั้นไมแนะนําใหใชใน
ระหวางตั้งครรภ ใหรายงานเฉพาะกรณีท่ีมี
ความผิดปกติตอการตั้งครรภและทารกใน
ครรภ ถาไมผิดปกติไมตองรายงานใชไหม

ใช -

10 ภาคผนวก 1 แผนผัง A : AE ในท่ีนี้หมายถึงตองมีการ
ประเมินความสันพันธระหวาง event กับยา
มาแลววาสัมพันธกันใชหรือไม

แกไขเปน ADR -

11 ภาคผนวก 2 แบบรายงาน
เหตุการณไมพึงประสงคของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

กรณีการรายงานท่ีมี AE มากกวา 1 รายการ
ใชแบบฟอรมอยางไร

การรายงานใหระบุเปน event base ถาคน
ละเวลาคนละอาการ ไม relate กัน เขียน
เปนคนละรายงาน ยกเวนถาเปน progress
ของโรคเดิม ใหเขียน follow up อันเดิมได

ฟอรมนี้สําหรับ event คือ 1
รายงาน หากอยากบรรยาย
เ พ่ิมเติมก็แนบ CIOMS form
มา ถาเปนกลุมอาการเดียวกัน
ใหสง 1 รายงาน เชน SJS

สาเหตุการเกิด: หากไมสามารถประเมิน
สาเหตุของการเกิดอาการไมพึงประสงคได
ควรระบุสาเหตุเปนอะไร

ใหเลือกระบุ unclassified -


