
 



 
 

ค ำน ำ 

 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท ารายงานผลการ
ท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค และรายงานการด าเนินการ
แก้ไข ก าหนดให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต หรือผู้แจ้งรายการละเอียด จัดท ารายงานผลการ
ท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (ร.ม.พ.1) รวมทั้งรายงาน
การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ.2) เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
คู่มือในการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ส าหรับผู้ประกอบการ  ให้สามารถ
รายงานตามแบบรายงาน ร.ม.พ.1 และ ร.ม.พ.2 ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและ    
เฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการจัดการความเสี่ยงด้าน เครื่องมือ
แพทย์อย่างเหมาะสมต่อไป 

 ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ขอขอบคุณคณะท างานประเมินความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือใน
การตรวจสอบและทดลองใช้คู่มือโดยนายบรรเจิด สวนพรหม และนางสาวสุกฤตา เทศพันธุ์ เพ่ือให้คู่มือฉบับนี้
มีประโยชน์และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
 

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
พฤศจิกายน 2560 

 



สารบัญ 

                   หน้า 

 การรายงานมี 5 วิธี           1 
 แบบรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น   2 

กับผู้บริโภค (ร.ม.พ. 1)  
 ค าแนะน าในการกรอกแบบรายงาน ร.ม.พ. 1        4 
 แบบรายงานการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ. 2)   5 
 ค าแนะน าในการกรอกแบบรายงาน ร.ม.พ. 2        7  
 การรายงานเครื่องมือแพทย์รูปแบบออนไลน์        8 

 กรณี Device Defect หรือ Adverse Effect     10 
- การบันทึกรายงาน        10 
- การติดตามผล         18 
- การค้นหารายงาน/แก้ไขรายงาน       19 
- แบบสรุปรายงาน        21 

 กรณี FSCA         22 
- การบันทึกรายงาน        22 
- การติดตามผล         30 
- การค้นหารายงาน/แก้ไขรายงาน       31 
- แบบสรุปรายงาน        32 

 การรายงานเครื่องแพทย์กรณี offline (ใช้เฉพาะรายงาน ร.ม.พ. 1)    33 
  - การ download excel file        37 
  - การบันทึกรายงาน        37 
  - การเทียบรหัส (เครื่องมือแพทย์) กับฐานข้อมูล HPVC    45 
  - การน าเข้ารายงานเครื่องมือแพทย์      46 
   



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

1 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

คู่มือวิธีการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย์ 
ส าหรับผู้ประกอบการ 

 แบบรายงาน ร.ม.พ.1 ใช้ส าหรับการรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือ
ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 

 แบบรายงาน ร.ม.พ.2 ใช้ส าหรับการรายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือแพทย์ 

การรายงานมี 5 วิธี ได้แก่  

1. การรายงานโดยใช้แบบ ร.ม.พ.1 หรือใช้แบบ ร.ม.พ.2 พร้อมเอกสาร ให้ส่งด้วยตนเองหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ที่  กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข            
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ 

2. การรายงานโดยใช้แบบ ร.ม.พ.1 หรือใช้แบบ ร.ม.พ.2 พร้อมเอกสาร โดยมีเงื่อนไขต้องบันทึกเป็น 
PDF file ให้ส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อีเมล : adr@fda.moph.go.th หรือ 

3. การรายงานโดยใช้แบบ ร.ม.พ.1 หรือใช้แบบ ร.ม.พ.2 พร้อมเอกสาร ส่งทางโทรสารมาที่หมายเลข 
0 2591 8457 กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ส าหรับ การรายงานด้วยวิธีที่ 4 และ 5 ผู้รายงานต้องขอรหัสผู้ใช้ (username) ตามแบบฟอร์มการขอ 
Username, Password เพ่ือใช้งาน AE-Online System (HPVC form-8) สามารถดาวน์โหลดแบบค าขอได้ที่ 
http://thaihpvc.fda.moph.go.th 

4. การรายงานโดยใช้แบบ ร.ม.พ.1 หรือใช้แบบ ร.ม.พ.2  รูปแบบออนไลน์ (หน้า 8) 

5. การรายงานโดยใช้แบบ ร.ม.พ.1  รูปแบบ excel file  (หน้า 33) 
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กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

2 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

แบบรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค    
(ร.ม.พ.1)  

 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

3 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

4 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

5 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

แบบรายงานการด าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ (ร.ม.พ. 2) 

 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

6 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

7 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

8 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

การรายงานเครื่องมือแพทย์รูปแบบออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    

ที ่http://thaihpvc.fda.moph.go.th คลิกเลือก   

 

 

      ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าทั่วไปของการรายงานเครื่องมือแพทย์ คลิกเลือก   

            

คลิก 

คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

9 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

      ขั้นตอนที่ 3 ระบุ Username และ Password คลิกปุ่ม  
กรณีไม่มี Username และ Password สามารถดูขั้นตอนการขอและแบบฟอร์มการขอใน

หัวข้อ “วิธีการสมัคร” 

  

      ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่หน้า “เมนูหลัก” การบันทึกข้อมูลเครื่องมือแพทย์  

  
              

แสดงใน
ข้ันตอนท่ี 6 

(รายงานตาม
แบบ ร.ม.พ. 2) 

 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

6.2 
6.3
=36.4 

มี username & 
password แล้ว 

 ยังไม่มี username 
& password  

แสดงใน
ข้ันตอนท่ี 5 

(รายงานตาม
แบบ ร.ม.พ. 1) 

 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

10 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกบันทึกรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (Device Defect; DD)  
หรือ ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค (Adverse Effect; AE) 
5.1) บันทึกรายงาน  

   
เมื่อคลิกบันทึกรายงาน  จะปรากฏหน้าจอเป็นเมนูหลัก หากเป็น กรณีรายงานฉบับแรก (Initial 

report)  ให้คลิกเลือกเมนู   จะปรากฏหน้าจอ “ข้อมูลผู้ ส่งรายงานและ
รายละเอียดเครื่องมือแพทย์” ประกอบด้วยชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการ  รายละเอียดของ
ผู้รายงาน ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล และต าแหน่งของผู้รายงานโดยอัตโนมัติ 
(หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้ านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เนื่องจากจะต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม) 

         
   

 
 

   

5.1.1 

5.1 คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

11 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

5.1.1) ข้อมูลผู้ส่งรายงานและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 

1. กรอกข้อมูลผู้ส่งรายงาน โดยผู้รายงานต้องเลือกชนิดของรายงาน ประเภทรายงาน 
ประเภทของสถานประกอบการ และเติมข้อมูลเลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ และเลขที่ใบจด
ทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย 

               
2. กรอกรายละเอียดเครื่องมือแพทย์  

              
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

กรณีไม่พบชื่อเครื่องมือแพทย์ ชื่อผู้ผลิต ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรายงาน ให้ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงฐานข้อมูลรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ (HPVC Form-16) 
แล้วกรอกรายละเอียดข้อมูล ส่งไปยัง adr@fda.moph.go.th  

ส าหรับข้อมูลข้อบ่งใช้ ให้ระบเุป็นข้อความภาษาไทยที่สั้นและกระชับ 

mailto:adr@fda.moph.go.th


 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

12 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือสามัญ 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ  

   ระบุช่ือท่ีต้องการในช่อง แล้วคลิกปุ่ม      

     
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ    

 ตัวอย่างการเลือกช่ือการค้า (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือผู้ผลิต (physical manufacturer)(บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ  

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 ตัวอย่างการเลือกประเทศผูผ้ลติ(บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือเจ้าของผลิตภณัฑ์ (product owner)(บังคับเลอืก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

13 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 ตัวอย่างการเลือกประเทศเจ้าของผลิตภณัฑ์ (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 เมื่อกรอกข้อมูลผู้ส่งรายงานและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว  

        คลิกปุ่ม ระบบจะออกเลข HPVC No. (เพ่ือใช้เป็นเลขอ้างอิงในการ
รายงานฉบับต่อไป)  

     
  
 หมายเหตุ ต้องกดบันทึกรายงานทุกครั้งก่อนจะกรอกข้อมูลในหน้าจอถัดไป มิฉะนั้นจะไม่ปรากฏ
ข้อมูลในหน้าจอนั้นๆ  
 

ส าหรับการรายงานที่เป็นผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค ( AE ) จะมีข้อมูลในส่วนของผู้
ได้รับผลกระทบเพ่ิมข้ึนมา  

     
 
  
 
 

 
 

5.1.2 
 

5.1.3 5.1.4 

5.1.5 

5.1.1 

5.1.6 

คลิก เมื่อต้องการ
พิมพ์รายงานออกมา 

5.1.7 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

14 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

5.1.2) กรอกข้อมูลเลขท่ีล าดับเครื่อง (Serial No.)/ครั้งที่ผลิต (Lot/Batch No.) ที่ได้รับผลกระทบ  

                    
 เมื่อกรอกข้อมูลเลขที่ล าดับเครื่อง (Serial No.) /ครั้งที่ผลิต (Lot/Batch No.)  

เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  
 

                       
 กรณีต้องการลบรายการ คลิกไอคอน คลิกเลือก “ตกลง” เพ่ือลบรายการ หรือคลิก 

“ยกเลิก” 
 

5.1.3) กรอกข้อมูลสถานที่ที่เกิดผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์  
กรณีเกิดทีป่ระเทศไทย  

                    
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบขุ้อมูล 
 
 
 
 

แสดงรายการที่บันทึก 
เรียบร้อยแล้ว 

ลบข้อมูล 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

15 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 ตัวอย่างการเลือกชื่อสถานที่ (แหล่งที่เกิดเหตุการณ์) (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาชื่อ  

ระบุชื่อที่ต้องการ คลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพ่ือเลือกชื่อที่ต้องการ 

 เมื่อกรอกข้อมูลสถานที่ที่เกิดผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์เรียบร้อย

แล้วคลิกปุ่ม  
 
กรณีเกิดที่ต่างประเทศ  

 

 ตัวอย่างการเลือกประเทศอ่ืน คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาชื่อ 

ระบุชื่อที่ต้องการ คลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพ่ือเลือกชื่อที่ต้องการ 

 เมื่อกรอกข้อมูลสถานที่ที่เกิดผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์เรียบร้อย

แล้ว คลิกปุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

16 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

5.1.4)  กรอกข้อมูลผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์  

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

 โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดของผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้บริโภค เป็นข้อความภาษาไทยที่สั้นและกระชับ 

 เมื่อกรอกข้อมูลผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์เรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  
5.1.5)  กรอกข้อมูลผลการสอบสวน/ตรวจสอบของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)  

 
 
 เมื่อกรอกข้อมูลผลการสอบสวน/ตรวจสอบของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

17 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

5.1.6) กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต้องเป็นไฟล์ PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb) 

  
 เมื่อกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แนบไฟล์) เรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  

 
 กรณีต้องการดูไฟล์แนบ คลิกไอคอน  

 กรณีต้องการแก้ไขรายการ คลิกไอคอน  

 กรณีต้องการลบรายการ คลิกไอคอน  
5.1.7) กรอกข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ (ส าหรับผลอันไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค) 

                   
  
 
 

แสดงรายการที่บันทึก 
เรียบร้อยแล้ว 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

18 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 หากต้องการบันทึกรายงานการติดตามผล ให้กลับไปท่ี หน้าจอหลัก แล้วท าตามขั้นตอนดังนี้ 
5.2) บันทึกรายงาน (ติดตามผล) 

 กรณีมีเหตุการณ์ที่ต้องติดตามผล 

 

     คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ“บันทึกรายงานติดตามผล” 

     
 ให้ระบ ุHPVC No. ในฉบับที่รายงานครั้งแรก (initial report) แล้วคลิก   

จะแสดงรายการที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น HPVC No. : HPVC-MD1-60001477 ครั้งที่ 1 เป็นต้น 
หมายเหตุ กรณีไม่ทราบให้เลือกค้นหา (จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เคยรายงาน) และเลือก HPVC 
No. ที่ต้องการรายงานในครั้งนี้ 

 คลิกปุ่ม คลิกเลือก “ตกลง”เข้าสู่หน้าจอรายงาน ประเภทรายงาน
เป็น “ติดตามผล ครั้งที่ 1” สามารถแก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้  

     
หมายเหตุ กรณีต้องการรายงานเป็นฉบับสุดท้าย (Final report) ให้เลือกฉบับสุดท้าย 

แสดงรายการที่ค้นหา 
 

คลิก 5.2 

ระบุ HPVC No. ที่ต้องการ
รายงานการติดตามผล 
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19 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 หากต้องการค้นหาหรือแก้ไขรายงาน ให้กลับไปท่ี หน้าจอหลัก และท าตามขั้นตอนดังนี้ 
5.3) ค้นหารายงาน/แก้ไขรายงาน  

เพ่ือค้นหารายงานตามเกณฑ์ที่ระบุ / แก้ไขรายงาน เช่น การสะกดค าผิด 

 
หมายเหตุ การแก้ไขรายงานในข้อ 5.3 นี้จะไม่ถือว่าเป็นการติดตามผล หากต้องการติดตามผลให้

ด าเนินดังอธิบายในข้อ 5.2 
 

คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ “การค้นหา/แก้ไขรายงาน” 

 
 เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการ เช่น เลือกแบบรายงาน “ผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือ

แพทย์ (DD)” คลิกปุ่ม   
 หมายเหตุ ระบบจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ท่านได้บันทึกเท่านั้น 

 

5.3 คลิก 
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20 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แสดงรายการที่ค้นหา 
 

คลิกเลือก HPVC No. ที่
ต้องการแก้ไข 

 

  (วงกลมสีเหลือง) หมายถึง ครบก าหนดการรายงานฉบับติดตาม  
    (ส่งรายงานฉบับแรก (initial report) แล้ว ไม่มีการติดตามผลภายในเวลาที่ก าหนด) 

  (วงกลมสีเขียว) หมายถึง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกและฉบับสุดท้ายแล้ว หรือ เป็นฉบับสุดท้าย 
  (วงกลมสีแดง) หมายถึง ยกเลิกรายงาน 
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21 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

5.4)  แบบสรุปรายงาน 

 

ให้กลับไปท่ีหน้าจอหลักแล้ว คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ เงื่อนไข 

ระบุเงื่อนไขช่วงวันที่ที่ต้องการดูแบบสรุปรายงาน คลิกปุ่ม  

 
 

 แสดงหน้าแบบสรุปรายงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 

คลิก 5.4 
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22 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ในกรณีที่ท่านต้องการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานการด าเนินการแกไ้ขเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้เครื่องมือแพทย์ (FSCA) 
 ให้ท าตามขั้นตอนดังนี้ 

6.1) บันทึกรายงาน กรณีรายงานฉบับแรก (Initial report) หรือ เป็นรายงานฉบับแรกและ          
ฉบับสุดท้ายในคราวเดียว 

 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ“ข้อมูลผู้จดทะเบียนสถาน
ประกอบการและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์” 

 
โดยในส่วนแรกจะแสดงชื่อและที่อยู่ของสถานประกอบการ และรายละเอียดของผู้รายงาน 

ได้แก่ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล และต าแหน่งของผู้รายงาน (กรณีตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ให้
ถูกต้องครบถ้วน เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสานงานกรณีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม) 

6.1.1) กรอกข้อมูลผู้จดทะเบียนสถานประกอบการและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 
 1. กรอกข้อมูลผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

เลือก  ฉบับแรกและฉบับสุดทา้ย  
กรณีสามารถจัดการได้ในครั้งแรกทันที หรือ 
กรณีไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศ
ไทย 

คลิก 6.1 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

23 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

กรณีไม่พบชื่อเครื่องมือแพทย์ ชื่อผู้ผลิต ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรายงานให้ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ลงฐานข้อมูลรายงานปัญหาจากการใช้เครื่องมือแพทย์ (HPVC Form-16) 
แล้วกรอกข้อมูลส่งไปยัง adr@fda.moph.go.th  

การกรอกข้อมูลข้อบ่งใช้ ใหเ้ป็นข้อความภาษาไทยที่สั้นและกระชับ 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือสามัญ 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ  

   ระบุช่ือท่ีต้องการในช่อง แล้วคลิกปุ่ม      

     
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ    
 
 

 
 

mailto:adr@fda.moph.go.th


 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

24 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 ตัวอย่างการเลือกช่ือการค้า (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 
 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือผู้ผลิต (physical manufacturer) (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ  

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 
 

 ตัวอย่างการเลือกประเทศผูผ้ลติ (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 
 

 ตัวอย่างการเลือกช่ือเจ้าของผลิตภณัฑ์ (product owner) (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 
 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

25 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 ตัวอย่างการเลือกประเทศเจ้าของผลิตภณัฑ์ (บังคับเลือก) 

คลิกปุ่ม  เพื่อค้นหาช่ือ    

ระบุช่ือท่ีต้องการช่อง แล้วคลิกปุ่ม  

 
คลิก  เพื่อเลือกช่ือท่ีต้องการ 

 เมื่อกรอกข้อมูลผู้ส่งรายงานและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม

ระบบจะออก HPVC No. (เพ่ือใช้เป็นเลขอ้างอิงในการรายงานฉบับ
ต่อไป) 

 

 
หมายเหตุ ต้องกดบันทึกรายงานทุกครั้ งก่อนเลือกกรอกข้อมูลในหน้าจอถัดไป มิฉะนั้น              
จะไม่ปรากฏข้อมูลในหน้าจอนั้นๆ 
 
6.1.2) กรอกข้อมูลเลขที่ล าดับเครื่อง (Serial No.)/ครั้งที่ผลิต (Lot/Batch No.) ที่ได้รับผลกระทบ 

 
 เมื่อกรอกข้อมูลผู้ส่งรายงานและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  

6.1.1 

6.1.4

6.1.2 6.1.3 

6.1.5 
 

คลิก เมื่อต้องการ
พิมพ์รายงานออกมา 

 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

26 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 กรณีต้องการแก้ไขรายการ คลิกไอคอน  
 กรณีต้องการลบรายการ คลิกไอคอน  คลิกเลือก “ตกลง” เพ่ือลบรายการ หรือคลิก 

“ยกเลิก” 
 

6.1.3) กรอกข้อมูลการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 
การกรอกข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยง (health hazard evaluation report) และ

วิธีการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ ให้เป็นข้อความภาษาไทยที่สั้นและ
กระชับ 

ระบุเป็นตัวเลข 

แสดงรายการที่บันทึก
เรียบร้อยแล้ว 

ลบข้อมูล 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

27 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยกรณีประเทศไทย 

 
 

การด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยกรณีต่างประเทศ 

 
 
การแจ้งเตือนการด าเนินการแก้ไขกรณีประเทศไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 สถานพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ผู้ป่วย 

 
 

การแจ้งเตือนการด าเนินการแก้ไขกรณีต่างประเทศ 

 
 

 เมื่อกรอกข้อมูลการด าเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์

เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  
 

ตัวอย่างการระบุวันที่ 
DD/MM/YYYY 

โปรดแนบส าเนาเอกสารอ้างอิง
ประเภทไฟล์เป็น PDF 

 

โปรดแนบส าเนาเอกสารอ้างอิง
ประเภทไฟล์เป็น PDF 

 
ตัวอย่างการระบุวันที่ 

DD/MM/YYYY 

ตัวอย่างการระบุวันที่ 
DD/MM/YYYY 

ตัวอย่างการระบุวันที่ 
DD/MM/YYYY 

โปรดแนบส าเนาเอกสารอ้างอิง
ประเภทไฟล์เป็น PDF 

 

โปรดแนบส าเนาเอกสารอ้างอิง
ประเภทไฟล์เป็น PDF 

 

โปรดแนบส าเนาเอกสารอ้างอิง
ประเภทไฟล์เป็น PDF 

 ตัวอย่างการระบุวันที่ 
DD/MM/YYYY 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

28 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

6.1.4) กรอกข้อมูลการปฏิบัติต่อเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ข้อมูลชื่อผู้รายงานและวันที่
รายงานต้องมีการบันทึกข้อมูล 
 

  
 เมื่อกรอกข้อมูลการปฏิบัติต่อเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  
6.1.5) กรอกข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ต้องเป็นไฟล์ PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 mb) 

 
 เมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (แนบไฟล์) เรียบร้อยแล้ว  

คลิกปุ่ม  

 
 กรณีต้องการดูไฟล์แนบ คลิกไอคอน  

 กรณีต้องการแก้ไขรายการ คลิกไอคอน  
 กรณีต้องการลบรายการ คลิกไอคอน  

แสดงรายการที่บันทึก
เรียบร้อยแล้ว 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

29 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

6.1.5) กรอกข้อมูลรายงานฉบับสุดท้าย 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลรายงานฉบับสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  
 
หมายเหตุ : 
กรณีกรอกข้อมูลสรุปการตรวจประสิทธิผลของมาตรการแก้ไข ความเสี่ยงที่ถูกประเมิน

ครั้งสุดท้าย และข้อเสนอส าหรับการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าขึ้นอีก ให้เป็นข้อความ
ภาษาไทยที่สั้นและกระชับ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างการระบุวันที่ 
DD/MM/YYYY 

ระบุเป็นตัวเลข 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

30 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

6.2) บันทึกรายงาน (ติดตามผล) 
    ส าหรับกรณีรายงานที่ติดตามผลการด าเนินการ/ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

 

 ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ“บันทึกติดตามผล” 

 

 
 ให้ระบุ HPVC No. ในฉบับที่รายงานครั้งแรก (initial report) แล้วคลิก  จะแสดง

รายงานที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น เลขท่ี HPVC-MD2-60000107 ครั้งที่ 1 เป็นต้น 
หมายเหตุ กรณีไม่ทราบสามารถกดค้นหา (จะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่เคยรายงาน) และเลือก
เลขที่ HPVC No. ที่ต้องการรายงานในครั้งนี้ 

 คลิกปุ่ม คลิกเลือก “ตกลง”เข้าสู่หน้าจอรายงาน ประเภทรายงาน
เป็น “ติดตามผล ครั้งที่ 1” สามารถแก้ไข/เพ่ิมข้อมูลได้ 

ระบุ HPVC No. ตัวอย่าง เช่น 60000001 แล้วคลิก  
 

แสดงรายการที่ค้นหา 
 

คลิก 6.2 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

31 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 หมายเหตุ ในหัวข้อข้อมูลผู้จดทะเบียนสถานประกอบการและรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 
กรณีต้องการรายงานเป็นฉบับสุดท้าย (Final report) ให้เลือกฉบับสุดท้าย 

6.3) ค้นหารายงาน/แก้ไขรายงาน 
ส าหรับค้นหารายงานตามเกณฑ์ที่ระบุ/แก้ไขรายงานนั้น เช่น การสะกดค าผิด 

 
หมายเหตุ การแก้ไขรายงานในข้อ 6.3 นี้จะไม่ถือว่าเป็นการติดตามผล หากต้องการรายงานติดตาม

ผลให้ด าเนินการข้อ 6.2 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ “การค้นหา/แก้ไข
รายงาน” 

 
 เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการ เช่น เลือกการด าเนินการแก้ไข “ประเทศไทย”  

คลิกปุ่ม   
 หมายเหตุ ระบบจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ท่านได้บันทึกเท่านั้น 

คลิก 6.3 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

32 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 
 

 เข้าสู่หน้าจอรายงาน 
  

6.4) แบบสรุปรายงาน 

 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเลือก  เข้าสู่หน้าจอ “เงื่อนไข” 

ระบุเงื่อนไขช่วงวันที่ที่ต้องการดูแบบสรุปรายงาน คลิกปุ่ม  

 
 แสดงหน้าแบบสรุปรายงาน 

 

 

 

แสดงรายการที่ค้นหา 

คลิกเลือก HPVC No. ที่
ต้องการแก้ไข 

 

คลิก 6.4 

  (วงกลมสีเหลือง) หมายถึง ครบก าหนดการรายงานฉบับติดตาม  
    (ส่งรายงานฉบับแรก (initial report) แล้ว ไม่มีการติดตามผลภายในเวลาที่ก าหนด) 

  (วงกลมสีเขียว) หมายถึง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกและฉบับสุดท้ายแล้ว หรือ เป็นฉบับสุดท้าย 
  (วงกลมสีแดง) หมายถึง ยกเลิกรายงาน 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

33 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

การบันทึกรายงานเครื่องมือแพทย์ แบบ Excel (กรณี offline) 
 การรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ (Device Defect/DD) หรือผลอันไม่พึง

ประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้บริโภค (Adverse Effect/AE)  แบบ Excel file โดยใช้ “แบบ ร.ม.พ.1” 
อ้างอิงกับ  “ไฟล์รูปแบบ excel ส าหรับการบันทึกข้อมูลแบบ offline” 

แบบรายงานผลการท างานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึน้กับผู้บริโภค   (ร.ม.พ. 1) 

 

AO 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

34 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
หมายเหตุ  สีแดง หมายถึง ข้อมูลที่บังคับกรอก 
   สีน้ าเงิน หมายถึง กรอกเฉพาะมีข้อมูล 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

35 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ    

ทีh่ttp://thaihpvc.fda.moph.go.th คลิกเลือก  

           

 

      ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่หน้าทั่วไปของการรายงานเครื่องมือแพทย์ คลิกเลือก  

            

 

คลิก 

คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

36 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

      ขั้นตอนที่ 3 ระบุ Username และ Password คลิกปุ่ม  
  กรณีไม่มี Username และ Password สามารถดูขึ้นตอนการขอและแบบฟอร์มการขอใน
หัวข้อ “วิธีการสมัคร” 

  
 

      ขั้นตอนที่ 4 เข้าสู่หน้า “เมนูหลัก” การบันทึกข้อมูลเครื่องมือแพทย์  

 

แสดงใน
ขั้นตอนที่ 6 

แสดงในขั้นตอนที่ 5 

แสดงในขั้นตอนที่ 7 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

37 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 5 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าหรับการรายงาน 

 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเมนู   
ท าการบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิกไฟล์ AV Thailand AE Report.xls ทั้งนี้ 

สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตามต้องการ แสดงรูปแบบ Excel ดังรูป 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ส่งรายงาน  

 
หมายเหตุ  สีแดง หมายถึง ข้อมูลที่บังคับกรอก 
    สีน้ าเงิน หมายถึง กรอกเฉพาะมีข้อมูล (ให้เว้นว่างช่องนั้นๆ เอาไว้) 

คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

38 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

 รหัสผู้บันทึก/แก้ไข/รายงาน (คอลัมน์ Z,AA) ดูได้จาก 

 
 รหัสบริษัท/หน่วยงาน (คอลัมน์ J) ดูได้จาก 

 
 

ระบุวันที่ท่ีอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต ์
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

39 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ส่วนที ่2 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ 

 
หมายเหตุ สีแดง หมายถึง ข้อมูลที่บังคับกรอก 
   สีน้ าเงิน หมายถึง กรอกเฉพาะมีข้อมูล 

 

 

กรอกเลข 1 ท้ังหมด 

AO 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

40 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 

 

 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุข้อมูล 

 
 
 
 
 
 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

41 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ส่วนที ่3 ข้อมูลสถานที่ท่ีเกิดผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์ 

 
หมายเหตุ สีน้ าเงิน หมายถึง กรอกเฉพาะมีข้อมูล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกเลข 1 ท้ังหมด 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

42 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ส่วนที ่4 ข้อมูลผลการท างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์ 

 

 
หมายเหตุ  สีแดง หมายถึง ข้อมูลที่บังคับกรอก 
   สีน้ าเงิน หมายถึง กรอกเฉพาะมีข้อมูล (ให้เว้นว่างช่องนั้นๆ เอาไว้) 

 

 

กรอกเลข 1 ท้ังหมด 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

43 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
หมายเหตุ * หมายถึง บังคับระบุ 
 

ส่วนที ่5 ข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ 

 

 

 
 
 
 
 
 

กรอกเลข 1 ท้ังหมด 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

44 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ส่วนที ่6 ข้อมูลผลการสอบสวน/ตรวจสอบของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกเลข 1 ท้ังหมด 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

45 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการเทียบรหัสกับฐาน HPVC  

 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเมนู   
จะเข้าสู่หน้าจอนี้  

 
 ท าการบันทึกไฟล์แต่ละไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ แต่ละไฟล์แสดงรูปแบบ Excel 

หมายเหตุ สามารถขอท าการเพ่ิมเติมรหัสข้อมูล/แก้ไขข้อมูลในส่วนของ ชื่อเครื่องมือแพทย์
(สามัญ), ชื่อเครื่องมือแพทย์ (การค้า), ผู้ผลิต, เจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยการส่ง HPVC-Form16 
ไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ส ำหรับคอลมัน์ L, M, N, BU, BV, BW 
ส ำหรับคอลมัน์ AD  

ส ำหรับคอลมัน์ AE 
ส ำหรับคอลมัน์ AP  

ส ำหรับคอลมัน์ BA  

ส ำหรับคอลมัน์ AR, BC, BR, CP, CV 

ส ำหรับคอลมัน์ BS  

คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

46 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

 
 

ขั้นตอนที่ 7 การน าเข้าข้อมูลรายงานเครื่องมือแพทย์ 

 

ไปที ่หน้าเมนูหลัก คลิกเลือก  แสดงหน้าจอ การน าเข้า 

 

 คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการน าเข้า คลิกปุ่ม  
 
 
 
 
 

คลิก 



 

  
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ  

 

47 คู่มือการบันทึกรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเครื่องมือแพทย ์ส าหรับผู้ประกอบการ 

กรณีน าเข้าสมบูรณ์ทั้งหมด 

 
 

กรณีน าเข้าได้บางรายการและมีบางรายการที่พบปัญหา 

 
 สีแดง หมายถึง รายการที่ไม่สามารถน าเข้าได้ 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้  ศูนย์ HPVC และกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์อยู่ระหว่างการปรับปรุงรหัสในการใช้งานร่วมกัน
เพ่ือให้ง่ายต่อการรายงานของผู้ประกอบการ  

 

สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยตนเอง 
หรือ ติดต่อไปท่ีศูนย ์HPVC ได้ทาง 
adr@fda.moph.go.th  หรือ โทร  0 2590 7307 
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