
ประเด็นค ำถำม/ข้อสงสัย (FAQ) 
เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศศูนย์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ในระหว่ำงช่วงปิดระบบ (16 มีนำคม – 31 มีนำคม 2563) 
 
กำรส่งรำยงำนเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพ (เฉพำะยำ) 

ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 ในช่วงปิดระบบ (16 มีนาคม – 31 มีนาคม 

2563) สามารถส่งรายงานผ่านช่องทางไหน
ได้บ้าง 

สามารถส่งรายงาน AE ได้หลายช่องทางดังนี้ 
1) อีเมล adr@fda.moph.go.th 
2) ไปรษณียท์ี่ 
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
3) ส่งด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ห้อง 422 อาคาร 5 ชั้น 4 

2 ในช่วงปิดระบบจะใช้แบบรายงานใดในการ
รายงาน 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์ยำและวัคซีน ใช้แบบรายงาน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์(HPVC Form-1) ในการ
รายงาน ซึ่งสามารถดาว์นโหลดได้ที่ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News
Files/uploads/hpvc_20_20_0_100950_1.pdf 
หมายเหตุ: ในการเปิดไฟล์ดังกล่าวต้องติดตั้งโปรแกรม 
Adobe Acrobat Reader DC และ Font Pack ซ่ึง
สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมได้ดังนี้ 
1) Adobe Acrobat Reader DC 
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Download/A
dobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Installer.exe 
2) Font Pack 
http://faire.fda.moph.go.th/AECEMP/Content/Downl
oad/Adobe%20Acrobat%20Reader%20DC%20Fon
t%20Pack.msi 

3 หากส่ งรายงานไปทาง อี เมล ทาง  HPVC 
จะแจ้งเลขรายงาน (HPVC No.) กลับมาใน
กรณีที่เป็นรายงานฉบับแรก (initial report) 
หรือไม ่

HPVC ไม่มีการส่งเลขรายงานกลับไปยังผู้รายงาน 
ทั้งนี้ ผู้รายงานสามารถตรวจสอบเลขรายงานที่ถูก
บันทึกในฐานข้อมูลได้โดยค้นหาจาก “เลขที่อ้างอิง” 
ภายหลังจากระบบเปิดใช้งานปกติแล้ว 

4 หากต้องการรายงานฉบับติดตามผล (follow 
up report) จะต้องท าอย่างไร 

สามารถส่งรายงาน AE โดยระบุเลขรายงาน (HPVC 
No.) และครั้งที่ติดตาม 

5 การส่งรายงานทางอีเมล เมื่อได้รับเมลตอบรับ
อัตโนมัติจาก HPVC จะถือว่าการส่งรายงาน
นั้นเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ หรือต้องมีเมลจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เพ่ือยืนยันการรับรายงานอีก
เพ่ิมเตมิ 

การได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก HPVC จะถือว่า 
HPVC ได้รับรายงานฉบับนั้นแล้ว 
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ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
6 หากระบบเปิดใช้งาน ทาง HPVC จะน า

รายงานที่ ได้รับในช่วงปิดระบบไปลงใน
ฐานข้อมูลใหม่ให้หรือไม่ 

เจ้าหน้าที่ HPVC จะเป็นผู้กรอกข้อมูลรายงานที่ได้รับ
ในช่วงปิดระบบลงในฐานข้อมูลใหม่ให้ ทั้งนี้ ผู้รายงาน
สามารถตรวจสอบเลขรายงานที่ ถู กบั นทึก ใน
ฐานข้อมูลได้โดยค้นหาจาก “เลขที่อ้างอิง” 

7 ระบบสารสนเทศระบบใหม่จะมีหน้าตาหรือ 
field การกรอกข้อมูลที่ต่างจากระบบ
สารสนเทศระบบเดิมหรือไม่ และจะมีคู่มือ
หรือการอบรมเ พ่ิมเติมส าหรับผู้ รายงาน
หรือไม ่

Field การกรอกข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงโดย
จะมีคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเผยแพร่ต่อไป 

8 ในการปิดระบบครั้งนี้กระทบต่อการรายงาน       
ร.ม.พ.1 และ ร.ม.พ.2  ของผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์หรือไม่ 

ไม่กระทบ ผู้ประกอบการสามารถรายงาน ร.ม.พ.1 
และ ร.ม.พ.2 โดยใช้ระบบสารสนเทศระบบเดิมได้
ตามปกติ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้ง) 

9 ในการปิดระบบครั้งนี้กระทบต่อการรายงาน       
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชำ
หรือไม ่

ไม่กระทบ ผู้รายงานสามารถรายงาน AE จากการใช้
กัญชาโดยใช้ระบบสารสนเทศระบบเดิมได้ตามปกติ 
(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

 
กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศใหม่ 

ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
1 ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศระบบใหม่

ผู้รายงานจะต้องท าอย่างไรบ้าง 
ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ผู้ใช้งานจะต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
1) สมัคร OpenID (หากมี OpenID เดิมไม่จ าเป็นต้องสมัคร
ใหม)่ https://www.egov.go.th/th/index.php  
2) ส่งหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วย 

2.1) หนังสือมอบอ านาจ (ส าหรับผู้ประกอบการ) 
หรือ หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศ (ส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพ/สถานพยาบาล/หน่วยงานของรัฐ) 

2.2) ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ฯ ตาม HPVC Form – 8 
2.3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบ

อ ำนำจและของผู้รับมอบอ ำนำจ (ส าหรับ
ผู้ประกอบการ) 

หมายเหตุ: สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/News
/uploads/hpvc_1_2_0_100949.pdf 

2 สามารถใช้ username จากระบบสารสนเทศ
เดิมในการ login ระบบสารสนเทศใหม่ได้
หรือไม ่

ไม่ได้  เนื่องจากระบบยืนยันตัวบุคคลของระบบ
สารสนเทศใหม่ (OpenID) รับผิดชอบโดยส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ท าให้
ผู้รายงานต้องสมัคร OpenID ใหม่ 
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ที ่ ค ำถำม ค ำตอบ 
3 หาก username จากระบบสารสนเทศเดิมยัง

ไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องส่งหนังสือขอเปิด
สิทธิ์ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ไปให้ 
HPVC อีกหรือไม ่

ไม่จ าเป็นต้องส่งหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศมาให้ HPVC เนื่องจากสามารถอ้างอิงกับ
หนังสือมอบอ านาจหรือหนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
เ พ่ื อ เ ข้ า ใ ช้ ง า นร ะบบสา รสน เท ศฉบั บ เ ดิ ม ไ ด้            
แต่ผู้รายงานจะต้องแจ้งเลขที่บัตรประชาชนและ
สถานที่ท างานให้กับเจ้าหน้าที่ HPVC เพ่ิมด าเนินการ
มอบสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศทางอีเมล 
adr@fda.moph.go.th 

4 สามารถมีผู้ รับผิดชอบที่ จะเข้าถึ งระบบ
สา รสน เทศ ใหม่ ไ ด้ ม า กกว่ า  1  คนต่ อ
สถานพยาบาล/สถานประกอบการ หรือไม่ 

ได ้

5 จะตรวจสอบได้อย่างไรว่ามี OpenID แล้ว 1) ไปที่ https://www.egov.go.th/th/index.php 
2) คลิก “เข้าสู่ระบบ” 
3) กรอก OpenID 
หากสามารถเข้าสู่ระบบได้แสดงว่ามี OpenID แล้ว 
หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม กรุณาสอบถามส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ที่ เบอร์        
0 2612 6060 

 
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/index.jsf 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่อีเมล adr@fda.moph.go.th 
หรือเบอร์ 02-590-7307, 7261, 7288 
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