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หลักเกณฑ์การใช้ฐานข้อมูล Thai Vigibase เพ่ือการศึกษาและวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากกการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากฐานข้อมูลของศูนย์ เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(Health Product Vigilance Center; HPVC) กองแผนงานและวิชาการ (Thai Vigibase) เพ่ือท าให้เกิดการ
ท าวิจัยจากการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถเก็บรักษา
ความลับของผู้ป่วย ผู้รายงานและแหล่งที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ ทั้งนี้การศึกษาวิ จัยที่มีความ
ประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าว โครงการวิจัยต้องมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้
ฐานข้อมูล Thai Vigibase   
 
วัตถุประสงค์ของการใช้ฐานข้อมูล Thai Vigibase: เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนางานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัย 
๑. ผู้เสนอโครงการวิจัยต้องส่งเอกสาร 
 ๑.๑ รายละเอียดโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่ส านักงานฯ ก าหนด ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ฐานข้อมูล Thai Vigibase ที่ส านักงานฯ ก าหนด 
 ๑.๒ ประวัติของผู้เสนอ ผู้ร่วมโครงการวิจัย และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) พร้อมทั้งรายละเอียดการติดต่อ  
๒. ศูนย์ HPVC พิจารณาโครงการวิจัย และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการวิจัย (หากโครงการวิจัย ต้อง
มีการแก้ไข ให้ผู้เสนอโครงการ แก้ไขตามระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด)  
๓. ให้ผู้ที่มีอ านาจลงนาม (เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา กรณีที่เป็นโครงการวิจัยเพ่ือใช้ท าวิทยานิพนธ์) ในบันทึก
ข้อตกลงการใช้ข้อมูล 
หมายเหตุ ผู้เสนอ ผู้ร่วมโครงการวิจัย และที่ปรึกษา (ถ้ามี) จะต้องเก็บรักษาข้อมูลดิบรายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงคจ์ากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้ รวมทั้งข้อมูลที่สร้างข้ึนจากข้อมูลดิบที่ได้จากฐานข้อมูล Thai Vigibase 
(derived data) ไว้เป็นความลับ และใช้ข้อมูลดังกล่าวตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้รับอนุมัติโดย
ส านักงานฯ เท่านั้น พร้อมทั้งด าเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับการคืนผลการศึกษา ส่งผลการศึกษา และลบ
ข้อมูลดิบ หลังจากท่ีได้รับการตีพิมพ์ผลการศึกษาภายในระยะเวลาที่ส านักงานฯ ก าหนด 
๔. ศูนย์ HPVC ส่งข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ผู้เสนอโครงการวิจัย 
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แผนผังการพิจารณาและการด าเนินโครงการวิจัย 

1. กรณีผู้เสนอโครงการวิจัยเป็นบุคลากรภายในส านักงานฯ (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ HPVC) 

 
 

 

 

ผู้เสนอโครงการวิจัยยื่นรายละเอียดโครงการ และประวัติผูท้ี่
เกี่ยวข้องต่อส านักงานฯ 

ส านักงานฯ พิจารณาโครงการวิจัย 

ส านักงานฯ ส่งผลการพิจาณาโครงกาวิจัย: ผลการศึกษา แบ่งเป็น ๒ กรณี 

๑) โครงการวิจัย ผ่านการพิจารณา หรือ 

๒) โครงการวิจัย ไม่ผ่านการพิจารณา 

กรณีโครงการวิจัยผ่านการพิจารณา ศูนย์ HPVC ส่งข้อมูลให้ผู้
น าเสนอโครงการวิจัย 

ด าเนินการตามข้อตกลง 

ส านักงานฯ ส่งผลการพิจาณา

โครงการวิจัย  กรณีที่ต้องปรับปรุง

โครงการ 
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2. กรณีผู้เสนอโครงการวิจัยเป็นบุคคลภายนอกส านักงานฯ หรือ เป็นบุคคลของส านักงานฯ แต่

ขอข้อมูลจากฐาน Thai Vigibase เพื่อด าเนินโครงการวิจัยเพื่อผลประโยชน์เฉพาะส่วน

บุคคล เช่น ท าวิทยานิพนธ์  

 

 

 

ผู้เสนอโครงการวิจัยยื่นรายละเอียดโครงการ และ
ประวัติผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานฯ 

ส านักงานฯ พิจารณาโครงการวิจัย 

ส านักงานฯ ส่งผลการพิจาณาโครงการวิจยั: ผลการศึกษา แบ่งเป็น ๒ กรณี 

๑) โครงการวิจัย ผ่านการพิจารณา หรือ 

๒) โครงการวิจัย ไม่ผ่านการพิจารณา 

กรณีโครงการวิจัยผ่านการพิจารณา ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงระหว่างส านักงานฯ และผู้น าเสนอ

โครงการวิจัย/ผู้ที่มีอ านาจลงนาม (เช่น อาจารย์ที่
ปรึกษา กรณีเป็นโครงการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์) 

ส านักงานฯ ส่งข้อมูลให้ผู้น าเสนอโครงการวิจัย 

ด าเนินการตามข้อตกลง 

ส านักงานฯ ส่งผลการพิจาณา

โครงการวิจัย  กรณีที่ต้องปรับปรุง

โครงการ 
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ข้อมูลที่ศูนย์ HPVC จะให้ผู้เสนอโครงการ 
ส านักงานฯ จะไม่ให้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้แหล่งที่รายงาน ผู้ที่รายงาน ผู้ป่วยได้ เช่น รายชื่อโรงพยาบาล 
ผู้รายงาน ผู้ป่วย รหัสบัตรประชาชน 
 
ข้อตกลงการใช้ข้อมูล 
๑. ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับจากส านักงานฯ ต้องใช้เพ่ือท า
วิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานฯ เท่านั้น 
๒. เฉพาะนักวิจัยที่มีชื่อระบุในแบบฟอร์มโครงการ มีสิทธ์ที่จะดู/ใช้ข้อมูลรายงาน รายงานเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เท่านั้น 
๓. การเก็บข้อมูลต้องเก็บใน computer ที่ต้องใส่รหัสเท่านั้น 
๔. ต้องมีการส่งบทความให้ส านักงานฯ ก่อนที่จะเผยแพร่ อย่างน้อย ๔ สัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของการตีความ/แปลผล  
 
ข้อตกลงหลังการให้ข้อมูล 
๑. ตีพิมพ์ online resource หรือวารสาร 
๒. ส่งคืนข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ผลการศึกษา ที่ได้มาจากการด าเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานฯ ภายใน           
๖ เดือนหลังจากท่ีตีพิมพ์ หรือ ๑๒ เดือน หลังจากท่ีโครงการวิจัยสิ้นสุด 
 ๒.๒ dataset สุดท้ายที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้เก็บข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใช้ เช่น SPSS, STATA รวมทั้งวิธีการ และค าสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๒.๓ dataset ที่มีข้อมูลรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้จาก
ส านักงานฯ  ต้องถูกลบทั้งหมดหลังจากได้รับการตีพิมพ์ หรือสิ้นสุดโครงการวิจัย 
หมายเหตุ  
เหตุผลของการร้องขอส่งคืน dataset  
๑) ถ้าข้อมูลที่สร้างข้ึนจากข้อมูลดิบที่ได้จากฐานข้อมูล Thai Vigibase (derived data) ที่ใช้ในการวิเคราะห์มี
ความส าคัญ อาจถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์โดยนักวิจัยท่านอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป  
๒) code ที่นักวิจัยใช้ อาจถูกน าไปตรวจความถูกต้อง หรือใช้ในงานวิจัยอื่นๆ 
 
 ๒.๔ ส่งส าเนาบทความที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
 ๒.๕ ข้อความสั้นๆ ที่สรุปผลการศึกษาของท่าน เพ่ือที่ส านักงานฯ จะได้แจ้งผลการศึกษาดังกล่าวให้
เครือข่ายของส านักงานฯ ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการแจ้งผล
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การศึกษานี้จะท าให้เครือข่ายฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ศูนย์ HPVC 
๓. รายงานความคืบหน้าทุก ๑ ปี หากยังไม่สิ้นสุดโครงการ 
๔. กรณีที่ต้องส่งตีพิมพ์ใน online resource หรือวารสาร ต้องให้ส่งในส านักงานฯ พิจารณาก่อน หากมี
ประเด็นที่น่าสนใจต่อสาธารณชน ส านักงานฯ จะได้เตรียมมาตรการรองรับ เช่น การสื่อสารความเข้าใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์หรือประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ส านักงานอนุมัติในการส่งตีพิมพ์ 
 หมายเหตุ โครงการวิจัยที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Thai Vigibase เพ่ือ 
- การศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่านต้องด าเนินโครงการให้เสร็จภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับข้อมูล

จากส านักงานฯ  
- การศึกษาในระดับปริญญาโท ท่านต้องด าเนินโครงการให้เสร็จภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่ทีไ่ด้รับข้อมูลจาก

ส านักงานฯ  
- การศึกษาในระดับปริญญาเอก ท่านต้องด าเนินโครงการให้เสร็จภายใน ๖ ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับข้อมูล

จากส านักงานฯ  
 
 
 
 
 


