
หน้า 1 

 

ประเด็นค าถาม/ข้อสงสัย (FAQ) ตาม 
“แนวทางส าหรับผู้ประกอบการในการรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการด าเนินการแกไ้ข” 

ล าดับ หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
1 ผู้มีหน้าที่รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ใครมีหน้าที่ต้องรายงานฯ 
 

1. ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือ 
2. ผู้รับอนุญาตผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องมือแพทย์ หรือ 
3. ผู้แจ้งรายการละเอียดผลิตหรือน าเข้าเครื่องมือแพทย์ 

1.2 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีความประสงค์เปลี่ยน
ผู้รับมอบอ านาจในการจัดส่งรายงานต้องท า
อย่างไร 
 

ส่งหนังสือมอบอ านาจของนิติบุคคลฉบับใหม่ที่ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจคนใหม่ แจ้งให้ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.3 กรณีที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกอย่าง
เดียวต้องส่งรายงานฯ หรือไม ่
 

ต้องส่งรายงานฯ ตามข้อก าหนด 

1.4 กรณีเป็นตัวแทนจ าหนา่ยเครื่องมือแพทย์
เพียงอย่างเดียวจ าเปน็ต้องส่งรายงานฯ หรือไม ่
 

ไม่ต้องส่งรายงานฯ แต่ควรรายงานให้ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ตามที่ประกาศก าหนดทราบ 

1.5 กรณีสถานพยาบาลซื้อเคร่ืองมือแพทย์จาก
ผู้ประกอบการ ต่อมามีการขายต่อเคร่ืองมือแพทย์
ดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นใครมีหน้าที่ต้องรายงาน 
 

ผู้ประกอบการต้องรายงานในกรณีที่ทราบ  
การรายงานของสถานพยาบาลเป็นการรายงานโดยสมัครใจ 

1.6 กรณีบริษัทน าเข้าผลิตภัณฑแ์ละมีการขาย
ผลิตภัณฑไ์ปแลว้ แต่บริษัทไม่ได้รับการว่าจา้งให้
บ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์นั้นตอ่ เมื่อเกิดปัญหา
ขึ้นใครมีหน้าที่ต้องรายงาน 
 

บริษัทน าเข้าต้องมีหน้าที่รายงาน โดยแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาหรือข้อมูลผู้ท าการบ ารุงรักษา
เครื่องมือแพทย์นั้นด้วย 

1.7 หากมีบริษัทน าเข้าผลติภัณฑ์เดียวกันมากกว่า 
1 แห่ง เมื่อเกิดปัญหาที่ต้องรายงาน สามารถมอบ
อ านาจให้บริษัทเพียงรายเดียวรายงานได้หรือไม ่
 

ผู้น าเข้าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวทุกรายมีหน้าที่ต้องรายงานตามกฎหมายก าหนด 
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ล าดับ หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
ผู้มีหน้าที่รายงาน 
(ต่อ) 

1.8 กรณีใดต้องมีหนังสือมอบอ านาจในการส่ง 
รายงาน 

ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเฉพาะกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานตามที่ก าหนดมอบหมายให้ผู้อื่นกระท าการ
รายงานแทนตนเท่านั้น 
 

1.9 หนังสือมอบอ านาจสามารถทาคร้ังเดียวได้
หรือไม่ 

ได้ ทั้งนี้ผู้มอบอ านาจควรจะต้องมีการก าหนดขอบเขตระยะเวลาการมอบอ านาจไว้อยา่งชดัเจน 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงาน และ 
สิ่งที่ต้องรายงาน  
 
 
 

2.1 ถ้าพบผลการท างานอันผิดปกติของเคร่ืองมือ
แพทย์ (Device Defect: DD) แต่ยังไม่พบ
รายงานผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนกับผู้บริโภค 
(Adverse Effect: AE) ต้องรายงานหรือไม ่
 

ต้องรายงานตามแนวทางฯ ที่ก าหนดไว้  ในกรณีดังต่อไปนี ้
(1) มีเหตุการณ์เกิดขึ้น (incident) ในที่นี้รวมถึงผลการทดสอบเครื่องมือ (ตามระบบประกนัคุณภาพของ
บริษัท) การตรวจสอบข้อความที่ฉลาก/เอกสารก ากับ/คู่มือการใช้งาน หรือข้อมูลทางวชิาการที ่บ่งชี้วา่จะ
ท าให้เกิดเหตุการณ์ข้ึน และ 
(2) สงสัยวา่เครื่องมือแพทย์ของผู้มีหน้าที่รายงานเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ 
(3) เหตุการณ์ดังกล่าวน าไปสูผ่ลลัพธ์ ในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอ่ไปนี ้
● ภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย่างร้ายแรง (serious threat to public health) 
● เสียชีวิตหรือภาวะอันตรายรา้ยแรง (death or serious injury) 
● กรณีที่มีข้อมูลหรือหลักฐานทางวชิาการบ่งชี้วา่ หากเกิดเหตุการณ์ซ้ าขึ้นอีก อาจน าไปสู่การเสียชีวิตหรือ
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 หากน้ ายาทดสอบมาตรฐาน หรือน้ ายา
ทดสอบค่าทางห้องปฏบิัติการ ที่มีการจดทะเบียน
เป็นเครื่องมือแพทย์ แสดงค่าผดิปกติ ต้อง
รายงานหรือไม่  

 
2.3 หากบริษัทไดจ้ัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขภายหลัง ต้องปฏิบตัิอย่างไร 

ให้แจ้ง และ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านอีเมล์ adr@fda.moph.go.th  หรือแจ้งเป็นหนังสือไปยังศนูย์เฝ้าระวงั
ความปลอดภัยดา้นผลิตภัณฑส์ขุภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยให้ระบุเลขที่รายงาน หรือ เลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ (Reference No.) ด้วย 

2.4 ถ้าบริษัทพบว่าเกิดผลการท างานอันผิดปกติ
ของเคร่ืองมือแพทย์ (Device Defect) และพบ
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนกับผู้บรโิภค 
(Adverse Event: AE) ต้องรายงานเปน็
เหตุการณ์ประเภทใดระหว่าง ผลการท างานอัน
ผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์ หรือ เหตุการณ์อันไม่
พึงประสงค์ที่เกิดข้ึนกับผูบ้ริโภค 
 

ให้รายงานเปน็เหตุการณ์อันไมพ่ึงประสงค์ที่เกิดข้ึนกับผูบ้ริโภค 

2.5 กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) ใน
ต่างประเทศและเป็นล็อตที่ไม่มกีารน าเข้าใน
ประเทศไทย ต้องรายงานหรือไม่ 
 

มีหน้าที่ต้องรายงานตามกฎหมายก าหนด 
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ล าดับ หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงาน และ 
สิ่งที่ต้องรายงาน  
(ต่อ) 

2.6 กรณีมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย  
แต่ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวยงัอยู่ในคลังสินคา้ต้อง
รายงานเป็นเหตุการณ์ประเภทใด 
 

รายงานเป็นเรียกคืนผลิตภัณฑ ์

2.7 การรายงาน ร.ม.พ.2 ให้รายงานล็อตที่ได้รบั
ผลกระทบทั้งหมด หรือ เฉพาะล็อตที่ได้รับ
ผลกระทบในประเทศไทย 
 

ให้รายงานล็อตทีไ่ด้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งนี้หากไม่มีในประเทศไทย ให้รายงานเปน็รายงานฉบับแรกและ
ฉบับสุดท้าย 

2.8 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) 
ในล็อตที่ บริษัทได้เคยน าเข้าแต่ยกเลิกทะเบียนไป
แล้ว ต้องรายงานหรือไม่ 

ต้องรายงานตามกฎหมายที่ก าหนด 
 
 

2.9 บริษัทผูผ้ลิต/ผู้น าเข้าได้รบัทราบข้อมูลปัญหา
การใช้เคร่ืองมือแพทย์ทางอินเทอร์เน็ตต้อง
รายงานหรือไม่ 
 

ต้องพิจารณาวา่เป็นปัญหาที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยหรือไม่ หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยต้อง
รายงาน 

2.10 ระบบรายงานของศูนย์ HPVC มีระบบ 
upload excel file template ของ ร.ม.พ.2 
หรือไม่ 
 

ไม่มี เนื่องจากระบบท าไว้เพื่อรองรับรายงาน ร.ม.พ.1 ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านัน้ 
 
  

2.11 หากไม่สามารถกรอกข้อมูลในระบบรายงาน
ของศูนย์ HPVC ได้ เนื่องจากไมม่ีรหัสผลิตภัณฑ์
ต้องท าอย่างไร 
 
 

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thaihpvc.fda.moph.go.th เพื่อ download แบบฟอร์มรายงาน HPVC Form 
16 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑล์งฐานข้อมูลรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ และกรอก
ข้อมูลส่งรายงานมาที่ adr@fda.moph.go.th 
  

2.12 ถ้าพบปัญหาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องรายงาน 
แตห่นังสือ รับรองการขาย (Certificate of Free 
Sale) หมดอายุแล้ว  ในการรายงานต้องใช้เลข
หนังสือรับรองการขายของอันเก่า หรือเลขอัน
ใหมใ่นการรายงาน 
 

ให้ใช้เลขหนังสือรับรองการขายที่ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 
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ล าดับ หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 กรณีใส่ข้อมูลผิดแบบฟอร์มประเภทของการ
รายงานต้องปฏิบตัิอย่างไร 

แจ้งยกเลิกรายงานที่รายงานผิด พร้อมระบุเหตุผล ผ่านอีเมล์ adr@fda.moph.go.th  หรือ 
แจ้งเป็นหนังสือไปยงัศูนย์เฝา้ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑส์ุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยให้ระบุเลขที่รายงานและจัดท ารายงานใหม่ตามแบบรายงานที่
เหมาะสมต่อไป 

3.2 บริษัทสามารถใช้แบบฟอร์มอื่นในการ
รายงาน นอกเหนือจากแบบฟอร์มของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดห้รือไม่ 
 

ไม่ได้ เนื่องจากแบบฟอร์มรายงานฯ เปน็เอกสารแนบทา้ยประกาศฯถือว่าเป็นแบบฟอร์มตามกฎหมาย 

3.3 สามารถใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษในการ
รายงานฯ ได้หรือไม ่

ไม่ได้ เนื่องจากแบบฟอร์มรายงานฯ ภาษาไทยเปน็เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดท าแบบฟอร์มภาษาอังกฤษเพื่อให้บริษัทใช้สื่อสารกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในตา่งประเทศเท่านั้น 

3.4 สามารถรายงานโดยใช้ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ได้ แต่ขอความร่วมมือให้รายงานเป็นภาษาไทยเนื่องจากเป็นภาษาราชการที่มีการก าหนดให้เปน็ภาษาหลัก
ในการติดต่อสื่อสารภายในประเทศ หากข้อมูลภาษาอังกฤษมีปริมาณมากให้แนบเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ
มาด้วย 
 

3.5 การระบุรายละเอียดที่ต้องติดตามใน
แบบฟอร์มรายงาน มีรายละเอียดอะไรบ้าง 

ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ต้องรายงาน หรือติดตามผลจนได้ข้อสรุปว่าต้องมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร 
 ถ้ามี ให้รายงานจนกว่าจะสิน้สุด 
 ถ้าไม่มี ให้อธิบายเหตุผล  

3.6 การรายงานการติดตามผล (follow-up 
report) ต้องมีทุกกรณีหรือไม่ หากการรายงาน
เบื้องต้น (initial report)รายงานครอบคลุม
รายละเอียดที่ต้องรายงานแล้ว  
 

การรายงานติดตามผลต้องรายงานเมื่อการรายงานเบื้องต้น (initial report) มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

4 เอกสารประกอบการ
จัดส่งรายงาน 
(เอกสารแนบ
เพิ่มเติม) 

4.1 สามารถยื่นเอกสารประกอบการจัดส่ง
รายงานเป็นฉบับภาษาอังกฤษได้หรือไม่ 
 

ได้ โดยเฉพาะข้อมูลการประเมนิอันตรายต่อสุขภาพ (Health hazard evaluation report/Health 
hazard analysis report)  

4.2 ขนาดของไฟล์ที่แนบเพิ่มเติมในระบบการ
รายงานออนไลน์ มีขนาดใหญ่ที่สุดได้เท่าไร  
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ล าดับ หัวข้อ ค าถาม ค าตอบ 
5 ระยะเวลาการจัดส่ง

รายงาน 
5.1 ระยะเวลาการรายงานตามประกาศฯ ก าหนด
ไว้เป็น “วัน” หมายถึง “วันท าการ” หรือ “วัน
ปฏิทิน” 
 

ระยะเวลาการจัดส่งรายงานในประกาศฯ ให้หมายถึง “วันปฏทิิน” 

5.2 หากทราบปัญหาแต่ไม่รายงานฯ หรือส่ง
รายงานอันเป็นเท็จมบีทลงโทษหรือไม่ อย่างไร 

มีบทลงโทษตามพระราชบัญญัตเิครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา 41(4) มีบทลงโทษ
ตามมาตรา 100 วรรค 2 และวรรค 3 ดังนี้ 
1. หากท่านไม่รายงานตามประกาศฯ ที่ก าหนดต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
2. หากท่านจัดท ารายงานอันเปน็เท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทัง้ปรับ 

5.3 ระยะเวลาในการรายงาน FSCA ตาม
ประกาศฯ ระบุให้ “การรายงานเบื้องต้น ให้
รายงานภายในเวลาไม่เกินสี่สบิแปดชั่วโมง นบั
จากวันที่เร่ิมด าเนนิการแก้ไข” โดยไม่ได้ระบุใน
รายละเอียดว่า เมื่อทราบหรือเมื่อมีการ
ด าเนินการแก้ไขในตา่งประเทศ หรือ ในประเทศ
ไทย  
 

การรายงาน FSCA เบื้องต้นให้ด าเนินการนับตัง้แต่การแก้ไขปญัหาในประเทศไทย  
ส าหรับกรณีน าเข้าจากต่างประเทศให้นับจากวันที่รับทราบข้อมูล  

6 วิธีการรายงาน 6.1 การรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(email) จะมีการตอบรับอัตโนมัติหรือไม่ 
 

ในกรณีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน adr@fda.moph.go.th จะมีระบบ auto reply ที่ยนืยันการรับ
ข้อมูล  

6.2 การติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ HPVC สามารถ
ด าเนินการผ่านทางช่องทางใด 
 

การประสานงานหรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่าน adr@fda.moph.go.th (ทุกวนั) หรือ
โทรศัพท์ 0 2590 7307, 0 2590 7288 (ในวันและเวลาราชการ)  

6.3 กรณีระบบการรายงานฯ ออนไลน์มปีัญหาไม่
สามารถส่งรายงานได้ ต้องท าอย่างไร 

ให้ด าเนินการจัดส่งในรูปแบบเอกสารให้ส่งทาง 1) ไปรษณยี์ 2) มาส่งด้วยตนเอง ที่กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000 3) โทรสาร 0 2591 8457 4) ให้ส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ adr@fda.moph.go.th 
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