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วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

 คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ค าแนะน าในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีภาพรวมของการเข้าใช้ระบบงาน ดังนี้ 

1. การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 

2. การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

3. การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 

4. การเข้าสู่ระบบบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์: รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา 

ภาพรวมของการใช้งานระบบ 

 

 

 

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าสู่ระบบงาน 

https://privus.fda.moph.go.th/ 

บันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา 

รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 2 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 3 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการบันทกึ

รายงานเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์กัญชา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 4 

https://privus.fda.moph.go.th/
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ส่วนที่ 1 บัญชีผู้ใช้งานระบบ OpenID 

 การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและการกาหนดรหัสผ่าน สามารถดาเนินการได้ที่เว็บไซต์ของสานักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand e-Government [www.egov.go.th] กรณีที่เคยสร้างบัญชี

ผู้ใช้งานไว้แล้ว สามารถข้ามข้ันตอนนี้ไปได้และหากมีปัญหาในการสมัคร เพ่ือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน โปรดติดต่อที่

อีเมล contact@ega.or.th หรือโทร (+66) 0 2612 6000 โดยแจ้งว่ามีปัญหาในการขอ OpenID 

1. ขั้นตอนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน 

1.1 ไปที่ https://accounts.egov.go.th/ เลือกเมนู “ลงทะเบียน” (รูปที่ 1) 

 

รูปที่ 1 หน้าจอเว็บไซต์ระบบพิสูจน์และยืนยันตนทางดิจิทัล (Digital ID) 

1.2 อ่านข้อตกลงข้อตกลงการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (รูปที่ 2) 

 

รูปที่ 2 ข้อตกลงการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

https://accounts.egov.go.th/
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1.3 กรอกเลขท่ีบัตรประชาชนของท่าน เลือกรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน (รูปที่ 3) 

 
รูปที่ 3 หน้าจอเว็บไซต์การลงทะเบียนและรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน 

1) กรณเีลือกช่องทางการพิสูจน์ตัวตนผ่านเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจ าตัวประชาชน ให้กรอก

ข้อมูลส่วนตัว พร้อมกรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันตัวตน” (รูปที่ 4) 

 

รูปที่ 4 หน้าจอช่องทางการพิสูจน์ตัวตนผ่านเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประจ าตัวประชาชน 
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2) กรณีเลือกช่องทางการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA  ให้ท่านสแกน QR code 

เพ่ือพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีนี้ท่านต้องมีแอปพลิเคชัน D.DOPA ในโทรศัพท์ และท าการลงทะเบียนใช้งาน ณ 

ส านักทะเบียน เรียบร้อยแล้ว) (รูปที่ 5)  

 

รูปที่ 5 หน้าจอช่องทางการพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA   

3) กรณีเลือกข้ามการพิสูจน์ตัวตน ไม่แนะน าให้ท่านเลือกตัวเลือกนี้ เนื่องจากเมื่อท่านน า 

User OpenID ไปใช้งาน ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนก่อน จึงจะผ่านเข้าใช้งานในระบบอ่ืนต่อไปได้ 

1.4 เมื่อท่านพิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านกรอก ชื่อ -นามสกุล และ

กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ พร้อมรหัสผ่านตามท่ีท่านต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ถัดไป” (รูปที่ 6) 

 
รูปที่ 6 หน้าจอข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
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1.5 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน แล้วกดปุ่ม “ขอรหัส OTP ทาง SMS” (รูปที่ 7) 

 

รูปที่ 7 หน้าจอขอรหัส OTP ทาง SMS 

1.6 กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ” (รูปที่ 8) 

 

รูปที่ 8 หน้าจอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

1.7 ระบบจะแจ้งการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 การมอบหมายเพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 

ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

1. ส่งหนังสือ “ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 ตึกสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หรื อผ่ า นทา ง อี เ มล  adr@fda.moph.go.th (ดาวน์ โ ห ลดตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ 

https://hpvcth.fda.moph.go.th/hpvc-form-9/  

2. ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินการ

เพ่ิมสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ ภายใน 3 วันท าการ หลังจากได้รับเรื่อง 

3. ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ 1 ปี นับแต่วันที่ส่งเอกสาร 
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รูปที่ 9 (ด้านที่ 1) หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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รูปที่ 9 (ด้านที่ 2) หนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ส่วนที่ 3 การเข้าสู่ระบบงาน 

 ก่อนเข้าสู่ระบบงานท่านจะต้องมี OpenID (รายละเอียดดังส่วนที่ 1) และจะต้องได้รับสิทธิ์ในการ

เข้าถึงระบบสารสนเทศนั้นๆ (รายละเอียดดังส่วนที่ 2) ขั้นตอนต่อไปเป็นการเข้าใช้งานในระบบ SKYNET โดย

มีข้ันตอนดังนี ้ 

1. ไปที ่https://hpvcth.fda.moph.go.th/ 

2. เลือก “AE Online Reporting” 

3. เลือกประเภทของผู้เข้าใช้บริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการในกรณีเป็นผู้ดาเนินกิจการ ผู้ประกอบวิชาชีพใน

กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10 ประเภทของผู้เข้าใช้บริการ  

4. เข้าสู่ระบบโดยใช้ OpenID (รูปที่ 11) 

 
รูปที่ 11 หน้าจอ log in เข้าระบบ OpenID 

https://hpvcth.fda.moph.go.th/
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5. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างแสดงสิทธิ์ที่ท่านสามารถเข้าใช้ได้ (กรณีได้สิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ์ จะแสดงดัง

รูปที่ 12) 

 
รูปที่ 12 หน้าจอหลักระบบ OpenID 

6. เลือกที่ AE Reporting (กรณีต้องการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แบบ Spontaneous) จะปรากฏ

ประเภทรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ท่านสามารถรายงานได้ ดังนี้ 

6.1 กรณีที่ต้องการรายงานโดยใช้ E-Form ให้เข้างานที่ระบบ “รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบได้จากคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศฯ 

ส่วนที่ 4 การเข้าสู่ระบบงาน หัวข้อวิธีการบันทึกรายงาน 

6.2 กรณีที่ต้องการรายงานโดยใช้ระบบ Web base ให้เข้าใช้งานที่ระบบ “รายงานเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา”  

 

รูปที่ 13 หน้าจอรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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ส่วนที่ 4 วิธีการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา 

1. เลือกหัวข้อ “รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกัญชา” (รูปที่ 14) 

 
รูปที่ 14 หน้าจอแบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกัญชา 

2. กรอกข้อมูลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 เลขที่อ้างอิงรายงาน หมายถึง เลขที่รายงานที่แหล่งที่ส่งรายงานเป็นผู้ก าหนด เพ่ือความสะดวกใน

การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (รูปที่ 15) 

 

รูปที่ 15 เลขท่ีอ้างอิงรายงาน 
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2.2 ข้อมูลแหล่งที่ส่งรายงานเหตุการณ์ ได้แก่ ชื่อแหล่งที่ส่งรายงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ทั้งนี้ ระบบ

จะแสดงชื่อแหล่งที่ส่งรายงานตามที่ท่านได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งาน (รูปที่ 16) 

 

รูปที่ 16 ข้อมูลแหล่งที่ส่งรายงานเหตุการณ์ 

2.3 ข้อมูลแหล่งที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ ได้แก่ ชื่อแหล่งที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ โดยให้กดปุ่ม

รูปแว่นขยายด้านซ้ายมือ เพ่ือค้นหารายชื่อแหล่งที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

ผู้รายงาน ประเภทผู้รายงาน โดยให้กดปุ่มสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือจะปรากฏตัวเลือก ดังนี้  แพทย์ เภสัชกร 

พยาบาล กรอกข้อมูลอีเมล์ วันที่ทราบเหตุการณ์ วันที่รายงานเหตุการณ์ (รูปแบบการกรอกข้อมูลวันที่คือ วว/

ดด/ปีพ.ศ.) (รูปที่ 17 และ 18) 

 

รูปที่ 17 ข้อมูลแหล่งที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ 
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รูปที่ 18 การค้นหาข้อมูลชื่อแหล่งที่รายงานการเกิดเหตุการณ์ 

2.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ เชื้อชาติ ประเภทผู้ป่วย ประวัติการแพ้

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรคประจ าตัว (รูปที่ 19) 

 

รูปที่ 19 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

2.5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชา ให้กดที่เพ่ิมแถวข้อมูล แล้วระบบจะแสดงหัวข้อให้กรอกข้อมูล (รูปที่ 20) ดังนี้  

- ชื่อสามัญ โดยกดรูปแว่นขยายด้านหลังระบบจะแสดงรายชื่อผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีอยู่ให้เลือก 

- ประเภทผลิตภัณฑ์ 

- แหล่งที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 

- โรคหรือสาเหตุที่ใช้ รหัส ICD-10 

- ขนาดที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ความถี่การใช้ วิธีการใช้ บรรยายวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 

- วันที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ วันที่หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ 

- การด าเนินการภายหลังได้รับผลิตภัณฑ์ 

กรณีท่ีต้องการเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์กัญชาให้กดท่ีปุ่มเพ่ิมแถวข้อมูล กรณีต้องการลบข้อมูลส่วนนี้ให้กดที่รูปถังขยะ

ด้านขวามือ 

 
รูปที่ 20 ข้อมูลผลิตภัณฑ์กัญชา 
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2.6 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้กดที่เพ่ิมแถวข้อมูล แล้วระบบจะแสดงหัวข้อให้กรอกข้อมูล (รูปที่ 

21) ดังนี้ 

- ชื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ให้กดที่รูปแว่นขยาย ท่านจะสามารถค้นหารายชื่อเหตุการณ์ 

(MedDRA term) ที่มีอยู่ในระบบ 

- วันที่พบเหตุการณ์ วันที่สิ้นสุดเหตุการณ์ 

- การรักษา 

- ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 

กรณีที่ต้องการเพ่ิมชื่อเหตุการณ์ให้กดที่ปุ่มเพ่ิมแถวข้อมูล กรณีต้องการลบข้อมูลส่วนนี้ให้กดที่รูปถังขยะด้าน

ขวามือ 

 

รูปที่ 21 ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์
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2.7 ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (รูปที่ 22) 

2.8 การประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กัญชากับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยให้ระบุ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และผลลัพธ์ของเหตุการณ์ (รูปที่ 22) 

2.9 สาเหตุการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เช่น อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์ ใช้ในทางที่ผิด 

(รูปที่ 22) 

 

รูปที่ 22 ความร้ายแรงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กัญชา

กับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 

3. กดบันทึกข้อมูล ระบบจะบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในฐานข้อมูล และแสดงตัวเลข 

HPVC no. ของรายงานฉบับนั้น 


