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1. บทนํา 
     ยาที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งผ่านการพิจารณา
ข้อมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน preclinical testing หรือ clinical 
trial phase I-III เมื่อนํายาออกสู่ตลาดระยะหนึ่งก็สามารถพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่ทราบมาก่อนได้ 
ทั้งนี้เนื่องจากข้อจํากัดหลายประการ เช่น จํานวนอาสาสมัครหรือผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมในการศึกษามีจํานวนจํากัด 
ไม่รวมเด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีความผิดปกติของตับ ไต และระยะเวลาในการทําการศึกษาวิจัยค่อนข้าง
สั้น ดังนั้น การติดตามและรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาภายหลังออกสู่ตลาดจึงเป็นสิ่งสําคัญในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้รับอนุญาตที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทําแนวทาง
สําหรับผู้รับอนุญาตในการรายงานความปลอดภัยของยาที่ใช้ในมนุษย์ รวมทั้งชีววัตถุและวัคซีนภายหลังออก
ตลาดฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ขึ้น แต่ด้วยปัจจุบันขอบเขตของการรายงานปัญหาความปลอดภัยได้
ขยายกว้างขึ้น เช่น หน่วยงานกํากับดูแลด้านยาแห่งสหภาพยุโรปได้รวมปัญหาเรื่อง medication error และ 
lack of effect ในการรายงานความปลอดภัยด้านยา แนวทางดังกล่าวจึงไม่ครอบคลุมกับปัญหาความ
ปลอดภัยจากการใช้ยาทั้งหมด  
  เพื่อให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์  
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ปรับปรุง
แนวทางสําหรับผู้รับอนุญาตในการรายงานความปลอดภัยของยาที่ใช้ในมนุษย์ รวมทั้งชีววัตถุและวัคซีน
ภายหลังออกตลาดขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค ์
   เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้มีหน้าที่ในการส่งรายงานยื่นข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้การรายงานครอบคลุมปัญหาด้านความปลอดภัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน
เดียวกัน เนื้อหาประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่ส่งรายงาน แหล่งที่เกิดเหตุการณ์ 
แหล่งที่มาของรายงาน สิ่งที่ต้องรายงาน ปัญหาจากการใช้ยาด้านอื่น ๆ เกณฑ์ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องระบุใน
รายงาน กรอบระยะเวลาการรายงาน ช่องทางการรายงาน การายงานผลการติดตาม การรายงานข้อมูลความ
ปลอดภัยอ่ืน ๆ แผนผังการรายงาน แบบฟอร์มการรายงาน CIOMS form แผนจัดการความเสี่ยงด้านยาและ
นิยามศัพท์ 
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3. ขอบเขตการรายงาน 
เอกสารนี้เป็นแนวทางเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการส่งรายงานใช้ในการยื่นข้อมูลความปลอดภัยของยาดังนี้ 
3.1 ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณสําหรับมนุษย์ที่ได้รับอนุมัติทะเบียน ได้แก่ ยาเคมี ชีววัตถุรวม

วัคซีน ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 
3.2 ยาบริจาค (น.ย.ม. 4) (ตามนิยามศัพท์ในภาคผนวก) 

            3.3 ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ใช้ทางการแพทย์ 

4.  ผู้มีหน้าที่ส่งรายงาน 
  ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานแบ่งตามประเภทของยา ดังนี้ 
    4.1 ยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณสําหรับมนุษย์ที่ได้รับอนุมัติทะเบียน (ยาเคมี ชีววัตถุรวมวัคซีน 
ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร) ผู้มีหน้าที่ส่งรายงาน ได้แก่ ผู้รับอนุญาต (ตามนิยามศัพท์ในภาคผนวก) ผลิต 
นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรและผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนตามกฎหมาย  
    4.2 ยาบริจาค ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้แก่ ผู้ที่ได้รับอนุญาตตาม น.ย.ม. 4 
            4.3 ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้แก่ ผู้รับอนุญาต (ตาม
นิยามศัพท์ในภาคผนวก) และผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้กระทําการแทนตามกฎหมาย 

5. การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยเฉพาะราย (Individual case safety report : ICSR)  
5.1 แหล่งที่เกิดเหตุการณ์ 

5.1.1 เหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทย  
5.1.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ใหผู้้รับอนุญาตรายงานเฉพาะในกรณขี้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดอาการไม่พึงประสงค์กับคนไทยในต่างประเทศ 
(2) เกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ (ที่ได้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศ

ไทย) ที่ซื้อหรือได้รับการสั่งจ่ายในประเทศไทย   
(3) เกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  

5.2 แหล่งที่มาของรายงาน 
5.2.1 Unsolicited sources เป็นรายงานความปลอดภัยภายหลังจําหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่

ตลาดที่ไม่ได้มาจากการศึกษาหรือการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่น 
(1) รายงานที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous reports) 

เป็นข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริโภค
เกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยภายหลังได้รับยา 

(2) เอกสารทางวิชาการ (literature) 
เป็นข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ที่อ่านพบจากวารสารวิชาการและวารสารทางการ

แพทย์ รวมถึงบทคัดย่อที่เผยแพร่ในการประชุมต่างๆ ผู้รับอนุญาตรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากเอกสารทาง
วิชาการเฉพาะกรณีที่ทราบและระบุได้ว่าเป็นยาที่ผู้รับอนุญาตผลิต นําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร 
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5.2.2 Solicited sources เป็นรายงานความปลอดภัยภายหลังจําหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่
รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เช่น รายงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยต่าง ๆ เช่น phase IV Clinical study เป็นต้น  
  5.3 สิ่งที่ต้องรายงาน 

5.3.1 อาการไม่พึงประสงค์ (adverse drug reaction) ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานให้รายงาน
อาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศตามข้อ 5.1.2 โดยถือปฏิบัติดังนี้ (ภาคผนวก 1) 

(1) กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (serious adverse drug reaction) 
(ตามนิยามศัพท์ในภาคผนวก) ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานให้ย่ืนรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงของ
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามข้อ 3   

(2) กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง (non-serious adverse drug 
reaction) ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานให้ย่ืนรายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงเฉพาะ 

(2.1) วัคซีน 
(2.2) ยาใหม่ ยาชีววัตถุใหม่ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (NC)/(NBC)  
(2.3) ยาบริจาค (น.ย.ม. 4)  
(2.4) ยาอ่ืน ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศ 

5.3.2 ปัญหาจากการใช้ยาด้านอื่น ๆ (other drug related problems) ผู้มีหน้าที่ส่ง
รายงานให้ย่ืนรายงานตามปัญหาที่พบและชนิดของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ (ภาคผนวก 1 แผนผัง 3) 

 (1) กรณีที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงกรณีดังต่อไปนี้ 

• การขาดประสิทธิภาพ (Lack of effect/therapeutic response decreased 

• การใช้ยาในระหว่างต้ังครรภ์ (Pregnancy exposure) 

• การใช้ยาเกินขนาด (Over dose) 

• ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) 

• ความคลาดเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ (Programmatic error) ที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน 

• เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดร่วมกัน (Co-incident) ในช่วงเวลาหลังได้รับวัคซีนโดย
ไม่ได้มีสาเหตุจากวัคซีนหรือจากความผิดพลาดของการบริหารจัดการการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

• ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Product defect) 

• การได้รับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้ังใจ (Accidental use) 

• การใช้ยาเพื่อฆ่าตัวตาย (Suicidal attempt) 

• การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse) 

• การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม (Misuse) 

• การใช้ยานอกเหนือที่ระบุในฉลาก (Off-label use) 

• การได้รับยาหรือสัมผัสยาจากการปฏิบัติงาน (Occupational exposure) 
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(2) กรณีที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรงกรณีดังต่อไปนี้ 

• การขาดประสิทธิภาพ (Lack of Effect/ therapeutic response 
decreased 

• ความคลาดเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ (Programmatic error) ที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน 

หมายเหตุ 1. กรอบระยะเวลาการรายงานให้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาการรายงานอาการไม่พึงประสงค์  
  2. คําจํากัดความต่าง ๆ อยู่ในภาคผนวกนิยามศัพท์ 
 

5.4 เกณฑ์ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องระบุในรายงาน (Minimum criteria for reporting) 
  รายงานทุกฉบับควรมีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อประโยชน์ในการ
ประเมินความสัมพันธ์ของการใช้ยานั้นกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ แต่หากไม่ได้ข้อมูลทั้งหมด อย่างน้อย
ที่สุดต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ในรายงาน ได้แก่ 
    (1)  ผู้ป่วย (ที่ระบุได้) 
    (2)  แหล่งที่รายงาน (ที่ระบุได้) 
    (3)  อาการไม่พึงประสงค์ (อย่างน้อย 1 อาการ) 
    (4)  ผลิตภัณฑ์ที่สงสัย (อย่างน้อย 1 ชนิด)  

5.5 กรอบระยะเวลาการรายงาน (Reporting Time Frame)* ขึ้นกับประเภทของอาการไม่พึง
ประสงค์ดังนี้ 

ประเภทของ
อาการไม่พึง
ประสงค ์ 

ระยะเวลาที่สง่รายงาน (initial) ระยะเวลาที่สง่รายงาน
เพิ่มเติม (follow up) 

เสียชีวิต (1) กรณีเสียชีวิตจากการใช้ 

- วัคซีน หรือ 

- ยาใหม่ ยาชีววัตถุใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น
ทะเบียนแบบมีเงื่อนไข (NC)/(NBC) หรือ 

-  unexpected/unlabeled ADRs 
ให้รีบแจ้งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เช่น 
ทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 วันทําการ 
ภายหลังได้รับทราบครั้งแรก (first acknowledge) และส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 7 วัน 

(2) กรณีเสียชีวิตอ่ืน ๆ รายงานเร็วที่สุดภายใน 7 วันและ
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 8 วัน 

เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมให้
รายงานภายใน 15 วัน 

ร้ายแรง  (serious) ภายใน 15 วัน เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมให้
รายงานภายใน 30 วัน 

ไม่ร้ายแรง (non 
serious)  

 ภายใน 2 เดือน เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมให้
รายงานภายใน 2 เดือน 

  *กรอบระยะเวลาภายหลังผู้มีหน้าท่ีในการรายงานได้รับทราบครั้งแรก (first acknowledge) ในประเทศไทย 
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  5.6 ช่องทางการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 
  ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานสามารถเลือกช่องทางการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ได้จาก 2 ช่องทาง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผ่านระบบ AE Online-Reporting ที่ http://www.fda.moph.go.th/vigilance (ผู้มี
หน้าที่รายงานต้องขอ username และ password จากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ก่อนเข้าใช้ระบบดังกล่าว) โดยอาจแนบหรือไม่แนบกับแบบรายงาน CIOMS หรือ 

(2) ใช้แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาโดยอาจแนบหรือไม่แนบกับแบบรายงาน CIOMS สามารถส่งไปทางโทรสาร 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือทางไปรษณีย์ ทั้งนี้สามารถ download แบบรายงานดงักล่าวได้ดังนี้  
    - แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
download ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/vigilance  
    - แบบรายงานของ CIOMS download ได้จากhttp://www.cioms.ch/form/cioms.pdf   
    

5.7 การรายงานผลการติดตาม (follow-up report) 
   ในกรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมผู้มีหน้าที่รายงานควรส่งรายงาน โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นรายงานผล
การติดตามพร้อมระบุเลขที่อ้างอิงรายงานแรก (initial report) โดยมีระยะเวลาการรายงานขึ้นกับประเภทของ
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามข้อ 5.5 
 
6. รายงานข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ 

6.1 Periodic Benefit Risk Evaluation Report (PBRER) หรือ Periodic Safety Update 
Report (PSUR)  

ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานไม่ต้องยื่น PBRER หรือ PSUR เว้นแต่ได้รับการร้องขอจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

6.2 แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan; RMP)  
 ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานไม่ต้องยื่นแผนการจัดการความเสี่ยงเว้นแต่ได้รับการร้องขอจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (template RMP ตามภาคผนวก 4) 
6.3 ข้อมูลความปลอดภัยอื่นๆ 

   กรณีที่ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้รับข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาวิจัยและจากหน่วยงาน
กํากับดูแลที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรการจัดการความเสี่ยง ควรส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยด่วน  
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               แผนผัง 1 : การรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 
 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้รับทราบการเกิด ADR  
ที่เกิดขึ้นในประเทศ 

Serious  Non-Serious 

เสียชีวิต ไม่เสียชีวิต

Vaccine, NC, NBC ยาอื่นๆ 

รายงานภายใน  
1 วันทําการ Unexpected/ 

unlabeled ADR 
Expected/ 

labeled ADR 

รายงานภายใน  
1 วันทําการ 

รายงานภายใน  
7 วัน 

รายงาน  
ภายใน  
2 เดือน 

รายงานภายใน 
15 วัน 

Vaccine, 
NC, NBC,  
ยาบริจาค 

ยาอื่นๆ 
 

ไม่ต้อง
รายงาน  
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แผนผงั 2 : การรายงานอาการไม่พึงประสงคท์ี่เกิดขึน้ในต่างประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาคผนวก 1 

Non-Serious 

ยาที่ได้รับทะเบียนในประเทศไทยที่
ซื้อหรือได้รับการสั่งจ่ายในประเทศ
ไทย หรือทีผ่ลติในประเทศไทย 

รายงานตามกรอบ
ระยะเวลาของการ

รายงาน Serious ADR 

เกิดขึ้นกับคนไทย เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ   

รายงานตามกรอบ
ระยะเวลาของการ

รายงาน Serious ADR 

ไม่ต้อง 
รายงาน 

ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้รับทราบการเกิด ADR  
ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

Serious  Serious 



- 8 - 
 

 
 

แผนผงั 3 : การรายงานปัญหาจากการใชย้าด้านอืน่ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

ผู้มีหน้าที่ส่งรายงานได้รับรายงานปัญหาจาก
การใช้ยาด้านอื่นๆ 

เกิด Adverse Event ไม่เกิด Adverse Event 

รายงานตาม
กรอบระยะเวลา
ของการรายงาน 
Serious ADR 

Lack of effect/ 
programmatic 
error  

ปัญหาจากการใช้
ยาด้านอื่นๆ  
ตามข้อ 5.3.2 

รายงานตาม
กรอบ

ระยะเวลาของ
การรายงาน 

Non-serious 
ADR 

Serious  Non Serious  

ปัญหาจากการ
ใช้ยาด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจาก

ข้อ 5.3.2

ไม่ต้อง
รายงาน  

ปัญหาจากการ
ใช้ยาด้านอื่นๆที่
ไม่ใช่ Lack of 
effect/ 
programmatic 

ไม่ต้อง
รายงาน  

ไม่ต้อง
รายงาน  
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ภาคผนวก  2

 
HPVC No. ……………… เลขที่รายงานแหลงรายงาน/ผูสงรายงาน............................................................. 

แบบรายงานเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ขอมูลทั้งหมดจะเก็บเปนความลับของทางราชการโดยเฉพาะ) 

    Initial 
    Follow up คร้ังที่............ 

ชนิดรายงาน     Spontaneous Reporting     Intensive Monitoring     Clinical Trial เลขที่อางอิง……………………. 

ขอมูลผูปวย 
เลขท่ีผูปวย   HN………………. 
                  AN………………. 
เลขประจําตัวประชาชน  (13 หลัก) 
......................................................... 

ประเภท 
 

ผูปวยใน 
 ผูปวย

นอก 

เชื้อชาติ 
 ไทย 
 อ่ืน  ๆ(ระบุ) 

………………. 
………………. 
………………. 
 

อายุ เคยมีประวัติการแพผลิตภัณฑหรือไม  
 ไมมี        มี (ระบุช่ือผลิตภัณฑและเหตุการณไมพึงประสงค)……………………..…………. 

คํานําหนา/ช่ือ/นามสกุล เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

น้ําหนัก โรคประจําตัว/ภาวะอื่น  ๆของผูปวย ท่ีเก่ียวของ (โปรดระบุ ICD code กรณีทราบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอมูลผลิตภัณฑสุขภาพ 
ประเภท      ยา/วัตถุเสพติด            ยาใหม (SMP)            อาหาร              เครื่องสําอาง              เครื่องมือแพทย             วัตถุอันตรายดานสาธารณสุข 

ผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ชื่อสามัญ/ชื่อการคา และรูปแบบ กรณชีีววัตถุใหระบุ
รุนการผลิต และวนัหมดอาย ุยาสมุนไพรใหระบุสวน

ที่ใช) 

S , O 
I * 

ขนาดและวิธีใช 
( ความแรง ปริมาณ หนวยความถี ่และวิธีใช ) 

ว/ด/ป 
ท่ีเริ่มใช 

ว/ด/ป 
ท่ีหยุดใช 

โรคหรือสาเหตุทีใช 
ผลิตภัณฑสุขภาพ  

(ระบ ุICD Code กรณีทราบ) 

แหลงทีรับ
ผลิตภัณฑสุขภาพ  

(1 หรือ 2) 

 
 
 
 

      

S = Suspected product หมายถงึ ผลิตภณัฑสุขภาพที่สงสัย , O = Other product หมายถึง ผลิตภณัฑสุขภาพที่ใชรวม , I = Product  interaction หมายถึง ผลิตภณัฑสุขภาพที่เกดิปฏิกิริยาตอกัน : แหลงที่มา : 1 = ในโรงพยาบาล , 2 = แหลงอื่นๆ (ใหระบุ) 

ขอมูลเหตุการณไมพึงประสงค 
เหตุการณไมพึงประสงคท่ีพบ (บรรยายลักษณะที่พบ และ/หรือ ศัพท

วิชาการ) 
 
ว/ด/ป ท่ีพบ........................................... 

Labeled หรือ 
non-labeled  

(เฉพาะกรณี ADR) 

คาความผิดปกติทางหองปฏิบัติการและ/หรือผลการตรวจรางกาย 
 

ความรายแรง 
 ไมรายแรง  
 รายแรง คือ (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

      เสียชีวิต (ระบุ ว/ด/ป)………………..…. 
      อันตรายถึงชีวิต 
      เลือกขอใดขอหนึ่ง 
             ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล       
             ทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 
      ความพิการถาวร/ไรความสามารถ 
      ความผิดปกติแตกําเนิด/ทารกวิรูป 
      อ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางการแพทย          
          (ระบุ) …………….……………… 

 
 หยุดใชผลิตภัณฑสุขภาพที่

สงสัย 
        อาการดีขึ้นอยางชัดเจน  

 อาการไมดีขึ้น   
 ไมทราบ  

 

 
 ใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสัยซ้ํา    

      โดยเจตนาหรือไมเจตนา 
  เกิดอาการเดิมซ้ําขึ้นอีก  
  ไมเกิดอาการอีก  
  ไมทราบ  

 

ผลลัพธ 
 หายเปนปกติโดยไมมีรองรอยเดิม 
 หายโดยมีรองรอยเดิม  
 อาการดีขึ้นแตยังไมหาย 
 ยังมีอาการอยู  
 เสียชีวิต (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

  เนื่องจากเหตุการณไมพึงประสงค  
  เนื่องจากอาจเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสุขภาพ 
  เนื่องจากสาเหตุอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับ 
           ผลิตภัณฑสุขภาพ (ระบุสาเหตุ) ……………. 

 ไมสามารถติดตามผลได 

 ใชผลิตภัณฑสุขภาพที่สงสยั 
 ใชตอในขนาดเดิม 
 ใชตอแตลดขนาดลง 
 เปลี่ยนวิธีการบริหารยา 

 ไมมีการใชผลิตภัณฑสุขภาพ 
      ท่ีสงสัยซ้ํา 

ขอมูลผูรายงาน แหลงที่เกิดเหตุการณ และแหลงที่สงรายงาน สาเหตุการเกิด 
ช่ือผูวินิจฉัยอาการ……….……..……….……………….………………………… 
เปน   แพทย      เภสัชกร    พยาบาล    อ่ืนๆ (ระบุ)………………… 
ช่ือผูประเมิน/บันทึกรายงาน (ผูรายงาน).…….….…………..……..……………… 
เปน   แพทย       เภสัชกร    พยาบาล    อ่ืนๆ (ระบุ)………………… 
วันเดือนปท่ีรายงาน.................................................................................................. 
แหลงท่ีเกิดเหตุการณ............................................................................................... 
จังหวัด....................................................................โทร.......................................... 
แหลงท่ีสงรายงาน.................................................................................................... 
จังหวัด....................................................................โทร.......................................... 

 Product reaction (ADR/vaccine 
reaction)  
      ระบุระดับความนาจะเปน 
      ใชแนนอน (Certain) 
      นาจะใช (Probable) 
      อาจจะใช (Possible) 
      ไมนาใช (Unlikely) 
      ไมสามารถระบุระดับ (Unclassified) 
            (ระบุเหตุผล) ……………………… 

 ความคลาดเคลื่อนทางยา 
 ความคลาดเคลื่อนดานบริหารจัดการ 
 เหตุการณอ่ืนที่เกิดรวมกัน (coincident) 
 ความบกพรองของผลิตภัณฑสุขภาพ 
 อุบัติเหตุ 
 ฆาตัวตาย 
 ใชในทางที่ผิด 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 

       ............................................................... 

 

HPVC Form – 1  
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CIOMS FORM  

SUSPECT ADVERSE REACTION REPORT   
I. REACTION INFORMATION  

1. PATIENT 
INITIALS  

1a. COUNTRY  2. DATE OF BIRTH  2a. 
AGE  

3. SEX  4-6 REACTION ONSET  8-12 CHECK ALL  

(first, last)     Day  Month Year Years    Day Month Year  
APPROPRIATE 
TO ADVERSE 
REACTION  

7 + 13 DESCRIBE REACTION(S) (including relevant tests/lab data)    PATIENT DIED  

 INVOLVED OR 
PROLONGED 
INPATIENT 
HOSPITALISATION 

 INVOLVED 
PERSISTENT OR
SIGNIFICANT 
DISABILITY OR 
INCAPACITY  

 LIFE 
THREATENING 

 CONGENITAL 
ANOMALY 

 OTHER  
MEDICALLY 
IMPORTANT 
CONDITION 

                                                 II. SUSPECT DRUG(S) INFORMATION  

14. SUSPECT DRUG(S) (include generic name)  20. DID REACTION 
ABATE AFTER 
STOPPING DRUG?  

 YES  NO  NA  
15. DAILY DOSE(S)  16. ROUTE(S) OF ADMINISTRATION  21. DID REACTION 

REAPPEAR 
AFTER REINTRO- 
DUCTION?  

 YES  NO  NA  
17. INDICATION(S) FOR USE  

18. THERAPY DATES (from/to)  19. THERAPY DURATION  

                                                     III. CONCOMITANT DRUG(S) AND HISTORY  
 

22. CONCOMITANT DRUG(S) AND DATES OF ADMINISTRATION (exclude those used to treat reaction)  

23. OTHER RELEVANT HISTORY (e.g. diagnoses, allergies, pregnancy with last menstrual period, etc.) 

IV. MANUFACTURER INFORMATION  

24a. NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER  26-26a. NAME AND ADRESS OF REPORTER (INCLUDE ZIP CODE) 

RIGINAL REPORT NO.  24b. MFR CONTROL NO.   

24c. DATE RECEIVED 
BY MANUFACTURER  

24d. REPORT SOURCE 
 STUDY  LITERATURE 
 HEALTH PROFESSIONAL 
 REGULATORY AUTHORITY 
 OTHER 

 

DATE OF THIS REPORT  25a. REPORT TYPE 
 INITIAL  FOLLOW-UP  

 

ภาคผนวก  3 
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แผนจัดการความเสี่ยงด้านยา (Risk Management Plan : RMP) 

 แผนจัดการความเสี่ยงด้านยาเป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยผู้รับอนุญาตจัดทําตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากําหนดซึ่งอาจจัดทําเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนหรือจัดทํา
ขึ้นภายหลังยาออกสู่ตลาดและพบข้อกังวลด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยข้อมูลความปลอดภัยของยา แผน
เฝ้าระวังความปลอดภัยและมาตรการที่จะดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ป่วย โดยแผนดังกล่าวต้อง
ย่ืนต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประเมินก่อนนําไปปฏิบัติ ขั้นตอนและรูปแบบการจัดทํา RMP 
มีดังนี้ 

1. ขั้นตอนการจดัทํา RMP 
1) กําหนดคณุลักษณะด้านความปลอดภัยของยา (safety specification)  

ระบุความเสี่ยงที่ระบุได้ชัดเจน (identified risks) เช่น ADR ที่พบในการทดลองทางคลินิก และ
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น (potential risks) เช่น AE ที่เกิดจากฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยาแต่ไม่พบในการ
ทดลองทางคลินิก รวมถึงข้อมูลสําคัญที่ขาดหายไป (missing information) เช่น ข้อมูลของประชากรที่ไม่ได้
ศึกษาในขั้นทดลองทางคลินิก 

2) จัดทําแผนเฝา้ระวังความปลอดภัย (pharmacovigilance plan) 
ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญตามข้างต้นว่าจําเป็นต้องมีการดําเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัย

เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเฝ้าระวังแบบ routine pharmacovigilance activities ซึ่งประกอบด้วยการ
รวบรวมรายงาน AE แบบ spontaneous อีกหรือไม่ หากจําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยหรือต้องมี
การจัดความเสี่ยงเพิ่มเติม ให้กําหนด additional activities ที่สามารถลดหรือความคุมความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 
1) เช่น การทํา Use-results survey, Specified use-results survey, Post marketing clinical study 
หรือ Pharmacoepidemiology study เป็นต้น 

3) จัดทําแผนลดความเสีย่ง (risk minimization plan) 
กําหนดแผนเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงตามข้อ 1) ซึ่งต้องมีทั้งแบบ routine actions เช่น 

สื่อสารความเสี่ยงผ่านเอกสารกํากับยา และแบบ additional actions เช่น การจัดทําคู่มือการใช้ยาสําหรับ
แพทย์และหรือผู้ป่วย (educational material for prescribers and/or patients) การลดขนาดบรรจุ 
(special packaging) การกําหนดเงื่อนไขการใช้ยา (establishment of conditions of the use of the 
drug) และการจัดฝึกอบรม (specialized training) เป็นต้น  

4) ทบทวนแผนจัดการความเสี่ยง (review RMP) 
ติดตามและทบทวน RMP ที่จัดทําขึ้นเป็นระยะตามข้อมูลความเสี่ยงใหม่ที่พบ เช่น การเพิ่มข้อมูล

ความเสี่ยงใน safety specification เนื่องจากพบ new adverse reactions จากการเก็บข้อมูลหรือพบข้อมูล
ใหม่จากการสํารวจหรือการศึกษา และอาจต้องปรับปรุงแผนเฝ้าระวังความปลอดภัย (pharmacovigilance 
plan) และมาตรการลดความเสี่ยง (risk minimization measures) ให้สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ที่พบ ซึ่งเป็น
วงจรของการจัดทํา RMP โดยผู้มีหน้าที่ส่งรายงานต้องเสนอ RMP ที่ได้รับการปรับปรุง (updated RMP) ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนดําเนินการทุกครั้ง 

ภาคผนวก 4 
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2. รูปแบบการจดัทํา RMP  
RMP ที่จัดทําต้องประกอบด้วยข้อมูลและรปูแบบดังต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไปของยา 
1. ชื่อสามัญของยา (active substance) 

 
 

2. ชื่อการค้า (brand name) 
 

 

3. เลขทะเบียนยา (registration number) 
 

 

4. กลุ่มยา (pharmaco-therapeutic group, ATC 
code) 

 

5. ขนาดยา (strength) 
 

 

6. รูปแบบยา (dosage form) 
 

 

7. ขนาดและวิธีใช้ยา (dosage and administration) 
 

 

8. ข้อบ่งใช้ (indication) 
 

 

9. วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนในประเทศไทย (date of 
market authorization) 

 

 
2) ข้อมูลความปลอดภัยของยา (safety specification) 

2.1) ข้อมูลความปลอดภัยที่ไม่ใชก่ารศึกษาทางคลนิิก (non-clinical part of safety 
specification)  

(1) ความเป็นพิษ (toxicity) 
ความเป็นพิษ (toxicity)  เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้

ถึงความเป็นพิษดังกล่าว 
กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เป็นพิษดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเป็นพิษดังกล่าว 

1.  ความเป็นพิษที่เกิดจาก
การให้ยาคร้ังเดียวหรือให้ยา
ซํ้า ๆ (single or repeat-
dose toxicity) 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

2. การก่อมะเร็ง (ถ้ามี) 
(carcinogenicity) 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

3. ความเป็นพิษต่อการ
สืบพันธุ์และพัฒนาการของ
ตัวอ่อน (reproductive and 
developmental toxicity) 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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(2) เภสัชวิทยาความปลอดภัยทั่วไป (general safety pharmacology) 
เภสัชวิทยาความปลอดภัย
ทั่วไป (general safety 
pharmacology)  

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1. ระบบหลอดเลือดหัวใจ 
(QT interval 
prolongation, 
arrhythmia) 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

2. ระบบประสาท 1. 
2. 

1. 1. 

3. อื่น ๆ 1. 
2. 

2. 2. 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 
(3) ปฏิกิริยาของยา (drug interactions) 
ปฏิกิริยาของยา (drug 
interactions) 

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1.   1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2.  1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

3.  1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ  

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

(4) ข้อมูลพิษวิทยาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (other toxicity-related information or data) 
ข้อมูลพิษวิทยาอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง (other toxicity-
related information or 
data) (ถ้ามี)  

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1.  การก่อภูมิต้านทาน 
(antigenicity) 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2.  พิษต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
(immunogenicity) 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

3.  1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ  

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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2.2) ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาทางคลินิก (clinical part of safety specification) 
(1) ความเสี่ยงที่ระบุได้ที่สําคัญ (important identified risks) 

ความเสี่ยงที่ระบุได้ที่สําคัญ 
(important identified 
risks)  

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
เกิดขึ้นในการศึกษาทาง
คลินิก 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
เกิดขึ้นจากรายงานแบบ
spontaneous จํานวนมาก 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

3. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 

(2) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่สําคัญ (important potential risks) 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่
สําคัญ (important 
potential risks)  เช่น 

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1.  เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ท่ี
ทํานายจากฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

2. เหตุการณ์ท่ีสังเกตจากยา
ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันและมีข้อ
บ่งใช้เหมือนกัน 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

1. 
 
2. 

3. 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ 

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 

 
(3) ข้อมูลสําคญัที่ขาดหายไป (important missing information)  

ข้อมูลสําคัญที่ขาดหายไป
(important missing 
information)  

เหตุผลหรือหลักฐานที่บ่งชี้
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่เฝ้าระวังความ
เสี่ยงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าว 

1. วัยเด็ก เช่น เด็กแรกเกิด 
ทารก เด็ก 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

2. วัยสูงอายุ 1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

3. สตรีต้ังครรภ์ หรือสตรีให้
นมบุตร 

1. 
2. 

1.  
2. 

1. 
2. 

4. ผู้ป่วยโรคตับ/โรคไต 
รุนแรง 

1. 
2. 

1. 
2. 

1. 
2. 

. อื่น ๆ  

. 
. 
. 

. 

. 
. 
. 
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3) แผนเฝ้าระวังความปลอดภัย (pharmacovigilance plan) 
3.1) กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดําเนินการอยู่ (routine pharmacovigilance activities) เช่น 

1. การเก็บรวมรวมรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  
 

2.                                                                                                                                             
 

3.                                                                                             
 

     .  
     .      

 
3.2) กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดําเนินการเพิ่มเติม (additional pharmacovigilance activities) 

เช่น 
1. การสํารวจการใช้ยา (use-results survey) 

 
2. การศึกษาทางคลนิิกหลังออกสู่ตลาด (post-marketing clinical study) 

 
3. การศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา (pharmacoepidemiology study) 

 
     .  
     . 

 
4) แผนลดความเสี่ยง (minimization plan)  

4.1) กิจกรรมลดความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ (routine minimization plan) เช่น 
1. จัดทําข้อมูลผลิตภัณฑ์ (package insert) 

 
2. จัดทําคู่มือการใช้ยาสําหรับประชาชน (drug guide for patients) 

 
3.                                                                                                                                 

                              
     .  
     . 

  
    4.2) กิจกรรมลดความเสีย่งที่ดําเนินการเพิ่มเติม (additional minimization plan) เช่น 
1. จัดทําคู่มือการสั่งใช้ยาสําหรับแพทย์ (drug guide for physicians) 

 
2. กําหนดเงื่อนไขการใช้ยา (establishment of conditions of the drug use) 

 
3. การขึ้นทะเบียนแพทย์ (registration of physicians who can use the drug) 

 
     .  
     . 
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5) สรุปแผนเฝ้าระวังความปลอดภัย (summary of the pharmacovigilance plan) 
5.1) กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดําเนินการอยู่ (routine pharmacovigilance activities) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5.2) กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยที่ดําเนินการเพิ่มเติม (additional pharmacovigilance 
activities)  
ชื่อกิจกรรม ความกังวลด้านความ

ปลอดภัย (safety 
concerns)  

เหตุการณ์สําคัญสําหรับการ
ประเมินผลกิจกรรม 
(milestones for 
evaluation of the 
activities) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สถานะ
ดําเนินการ 

1.     
2.     
3.     
. 
. 
. 

    

 
6) สรุปแผนลดหรือควบคุมความเสี่ยง (summary of risk minimization plan) 

6.1) กิจกรรมลดความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ (routine minimization plan)  
................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2) กิจกรรมลดความเสี่ยงที่ดําเนินการเพิ่มเติม (additional minimization plan) เช่น 

ชื่อกิจกรรม เหตุการณ์สําคัญสําหรับการประเมินผล
กิจกรรม (milestones for evaluation 
of the activities) 

สถานะดําเนินการ 

1.   
2.   
3.   
. 
. 
. 

  

 

 

ขั้นตอนและรูปแบบแผนจัดการความเสี่ยงด้านยาฉบับนี้ประยุกต์จากหน่วยงาน European Medicines Agency, 15 April 2014, 
EMA/838713/2011 Rev 1* Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module V – Risk management systems (Rev 
1)) และ Pharmaceutical and Medical Devices Agency ประเทศญี่ปุ่น 
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นิยามศพัท ์

การประเมินความสัมพันธ์ (Causality assessment) หมายถึง 
การประเมินความสัมพันธ์ของยาที่สงสัย (suspected drug) กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (adverse 

event) 
 
การขาดประสิทธิภาพ (Lack of effect/therapeutic response decreased) คําพ้อง : ไม่ได้ผล, ไม่
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่คาดไว้ ฯลฯ หมายถึง 

การขาดประสิทธิภาพถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดหนึ่ง เพราะหากยาไม่สามารถให้ผลการ
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การรักษา หรือการให้ผลเพื่อป้องกัน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ไม่พึงประสงค์สําหรับ
ผู้ป่วย รวมถึงการที่ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงจากการได้รับยานั้น  
 
การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ (Pregnancy exposure) ในที่นี้ หมายถึง 
  การใช้ยาในสตรีต้ังครรภ์ และภายหลังการติดตามผลการต้ังครรภ์กับแพทย์ พบมีความผิดปกติ
ร้ายแรงจากการใช้ยานั้น  
 
การใช้หรือได้รับผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้ังใจ (Accidental use) หมายถึง 
  การใช้หรือได้รับผลิตภัณฑ์อย่างไม่ได้ต้ังใจและเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
 
การใช้ยาเพื่อฆ่าตัวตาย (Suicidal attempt) หมายถึง  
   การใช้ยาอย่างต้ังใจเพื่อให้เกิดการเสียชีวิตและเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
 
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error)  หมายถึง  

เหตุการณ์ใด ๆ ที่สามารถป้องกันได้ซึ่งอาจนําไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
ขณะที่ยาในอยู่ความควบคุมของบุคลากรทางวิชาชีพด้านสุขภาพ เหตุการณ์เหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการปฏิบัติและระบบ ครอบคลุมการสั่งใช้ยา การส่ือสารคําสั่ง การ
จัดทําฉลาก/การบรรจุและการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ การปรุงยา การจ่ายยา การกระจายยา การให้ยา การให้ความรู้ 
การติดตามและการให้ยา 

 
ความคลาดเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ (Programmatic error) หมายถึง  

ความผิดพลาดจากการเก็บ การขนส่ง การเตรียม และการฉีดวัคซีน และเกิดอาการไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยอาจเกิดอาการเพียงรายเดียวหรือเป็นกลุ่ม (cluster) ซึ่งมัก
พบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการวัคซีน  

 
ความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Product defect) หมายถึง 

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องในคุณลักษณะและหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น 

 
 
 

ภาคผนวก  5 
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ใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse) หมายถึง  
  การใช้ยาในปริมาณมากโดยต้ังใจ ซึ่งมีผลกระทบทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ใช้ยา 
และเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
 
ใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม (Misuse) หมายถึง  

การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์โดยต้ังใจและเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น  
 
ใช้ยานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลาก (Off-label use) หมายถึง 
    การใช้ยานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลากโดยตั้งใจเพื่อให้เกิดผลการรักษาและเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ขึ้น 
 
ได้รับยาหรือสัมผัสยาเนื่องจากการปฏิบัติงาน (Occupational exposure) หมายถึง  
  การได้รับหรือสัมผัสยาของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการปฏิบัติงาน และเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
 
ยาบริจาค หมายถึง 
  ยาที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติยาไม่ต้องขึ้นทะเบียนตํารับยา ได้แก่ ยาที่นําหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งผู้นําเข้าต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิตยา ผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยา
เข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันบําบัดโรค สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม 
สมาคมหรือมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล และยื่นคําขอตามแบบ น.ย.ม.4 (คําขออนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อบริจาคเพื่อการกุศล) (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 14 (พ.ศ. 2532) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนตํารับยา) 
 

แบบรายงาน CIOMS หมายถึง 
 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้นโดย The Council for International 
Organizations of Medical Sciences (CIOMS) เพื่อแจ้งหน่วยงานรัฐของประเทศต่างๆ มากกว่าประเทศที่
เป็นแหล่งกําเนิดการรายงานนั้น 
 
ผู้รับอนุญาต  

กรณียา (ตาม พ.ร.บ. ยา 2510) 
ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ ไ ด้รับใบอนุญาตผลิต นําหรือสั่ งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ตาม

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือ
ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการด้วย 

กรณีวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ด้วย 

กรณียาเสพติดให้โทษ  
ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
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เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse event ; AE หรือ adverse experience) หมายถึง 
 อาการหรือผลที่เกิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดยเกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่
จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ระบุบนฉลาก / ไม่ได้ระบุบนฉลาก หมายถึง 
 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่แสดงไว้ / ไม่แสดงตามได้รับอนญุาตในประเทศหรือขึ้นทะเบียนนั้น 
 
เหตุการณ์อื่นที่เกิดร่วมกัน (Co-incident) หมายถึง  

เหตุการณ์ร่วมที่บังเอิญเกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังได้รับวัคซีนโดยไม่ได้มีสาเหตุจากวัคซีนหรือจากความ
ผิดพลาดของการบริหารจัดการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เช่น โรคที่ผู้ป่วยเป็น ภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น 

 
อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction ; ADR) หมายถึง 
 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์โดยเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ 
เพื่อป้องกัน วินิจฉัย บําบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทํางานของร่างกาย (โดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิด
จากการใช้ยาเกินขนาดโดยอุบัติเหตุหรือต้ังใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางที่ผดิและผิดวิธี)  อาการไม่พึงประสงค์
จากยาจะต้องมีการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยานั้น เช่น โดยการตัดสินว่ามี
ความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดต่อการรักษา โดยการรายงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ทบทวนให้ 
 สําหรับวัตถุประสงค์การรายงานตามข้อบังคับนั้น ถ้าเหตุการณ์เป็นรายงานแบบ spontaneous 
ถึงแม้ความสัมพันธ์นั้นจะไม่ได้กล่าวไว้หรือไม่ทราบก็อยู่ในขอบเขตคําจํากัดความของ ADR 

 
อาการไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (Serious Adverse Drug Reaction) หมายถึง 
 อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลทําให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

  ตาย (death) 
  อันตรายถึงชีวิต (life-threatening) 
  ต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น(hospitalization initial/ 
prolong) 

  ทําให้พิการ ไร้สมรรถภาพ (disability) 
  ทําให้เกิดความผิดปกติในครรภ์หรือพิการแต่กําเนิด (congenital) 

 คํา “ร้ายแรง” (serious) มีความแตกต่างกับ “รุนแรง” (severe) โดยรุนแรงจะบ่งบอกถึงความ
เข้มข้นของเหตุการณ์ที่ระบุเจาะจง ซึ่งอาการนั้นอาจไม่มีความสําคัญทางการแพทย์ เช่น ปวดศีรษะ (อ่อน, 
ปานกลาง และรุนแรง) ในขณะที่ “ร้ายแรง” มักดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเพื่อรายงานต่อหน่วยงานกํากับดูแลยาของรัฐต่อไป  
 
อาการไม่พึงประสงค์ชนิดไม่ร้ายแรง (Non Serious Adverse Drug Reaction) หมายถึง 
 อาการ/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นไม่ทําให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

  ตาย (death) 
  อันตรายถึงชีวิต (life-threatening) 
  ต้องเข้ารับการพักรักษาในโรงพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลนานขึ้น(hospitalization initial/  
prolong) 

  ทําให้พิการ ไร้สมรรถภาพ (disability) 
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  ทําให้เกิดความผิดปกติในครรภ์หรือพิการแต่กําเนิด (congenital) 

Marketing Authorization (MA) หมายถึง  
 การได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในราชอาณาจักร 

Marketing Authorization Holder (MAH) หมายถึง 
 ผู้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือนําสั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาในราชอาณาจักร 
 
Periodic Benefit Risk Evaluation Report (PBRER) หมายถึง 

การรายงานตามระยะเวลาที่ครอบคลุมการวิเคราะห์ที่สําคัญของข้อมูลใหม่หรือที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการประเมินรายละเอียดผลประโยชน์ความเสี่ยงโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์ 

 
 

Periodic Safety Update Report (PSUR) หมายถึง  
 การรายงานตามระยะเวลาที่ครอบคลุมข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และจัดทําเป็น
รายงานตามแบบแผนที่ยอมรับกันในระดับสากล  
 
Risk Management Plan (RMP) หมายถึง 
 แผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านยา 
 
Safety Monitoring Program (SMP) หมายถึง 

เป็นการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่ ภายหลังจากที่ยาใหม่ได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา
แบบมีเงื่อนไขเป็นเวลา 2 ปี ฉลากของยานั้นต้องมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมซึ่งภายในระบุข้อความ “ต้อง
ติดตาม” และมีข้อความ “ใช้เฉพาะสถานพยาบาล” สีแดงเลขทะเบียนตํารับยาจะมีตัวอักษร NC ต่อท้ายซึ่ง
หมายถึงยาใหม่ (New Drug) แบบมีเงื่อนไข (Conditions) โดยต้องจัดส่งรายงานอาการไม่พึงประสงค์แก่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ การจําหน่ายยาดังกล่าวให้จํากัดเฉพาะ
สถานพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นยาที่กําหนดเงื่อนไขพิเศษให้จําหน่ายเฉพาะโรงพยาบาล ซึ่งต้องมีข้อความ “ใช้
เฉพาะโรงพยาบาล” แทนยาที่อยู่ระหว่างการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่จะต้องส่งรายงานการ
ผลิต/แบ่งบรรจุ/นําหรือสั่งยาแล้วแต่กรณี และรายงานการจําหน่ายยาตามท่ีกําหนด เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาติดตาม
ความปลอดภัย ผู้มีหน้าที่ในการรายงานต้องยื่นสรุป วิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลความปลอดภัยในลักษณะ
ของ Comprehensive Summary ซึ่งจะรวมถึงการแสดงรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน
ประเทศเทียบสัดส่วนกับปริมาณยาที่ใช้ทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยของยาจากต่างประเทศได้แก่ 
PSUR ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ้าข้อมูลของยาเพียงพอและแสดงถึงความปลอดภัยของยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะอนุมัติทะเบียนตํารับยาแบบไม่มีเงื่อนไข ฉลากของยาจะต้องไม่มี
เครื่องหมายสามเหลี่ยมแสดงสถานะต้องติดตามความปลอดภัยอีกต่อไป และเลขทะเบียนตํารับยาจะ
เปลี่ยนเป็นมีอักษร N ต่อท้ายแทน NC จากนั้นยาดังกล่าวอาจจะจําหน่ายได้กว้างขึ้นตามประเภทของยา เช่น
หากเข้าข่ายยาอันตราย หรือยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษจะสามารถจําหน่ายได้ในร้าน
ขายยา 
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Solicited report หมายถึง 
 เป็นรายงานโดยรวบรวมข้อมูลที่ได้อย่างมีระบบทั้งหมด ได้แก่ การทดลองทางคลินิก การลงทะเบียน
ช่ือผู้ป่วยที่อยู่ในโปรแกรมการติดตามหลังผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาต โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรคของผู้ป่วย การสํารวจผู้ป่วย แพทย์ หรือข้อมูลประสิทธิภาพ การให้ความร่วมมือรักษาของผู้ป่วย ซึ่งเป็น
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแบบ spontaneous  
 
Unsolicited report หรือ Spontaneous report หมายถึง 
  เป็นข้อมูลย่ืนต่อผู้รับอนุญาต หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่อนุญาต หรือองค์กรใดๆ (เช่น WHO, Regional 
Center, Poison Control Center) ได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริโภคเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหนึ่งรายการหรือมากกว่า ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มาจากการศึกษาหรือการเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 




