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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์   

หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  และรายงานการดําเนินการแก้ไข 
 

 

เพื่อให้การควบคุมและกํากับดูแลเคร่ืองมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
การควบคุมเครื่องมือแพทย์ในระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการจัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์  หรือผลอันไม่พึงประสงค์ 
ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  และรายงานการดําเนินการแก้ไขผลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพ
และเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภค  ตลอดจนเป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงด้านเคร่ืองมือแพทย์
อย่างเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๔๑  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
เคร่ืองมือแพทย์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้ป่วย  สัตว์ป่วย  ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์  หรือบุคคลอื่นที่ได้รับ

ผลกระทบจากเคร่ืองมือแพทย์   
“ผลการทํางานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์”  หมายความว่า  การทํางานอันผิดปกติ   

หรือการเสื่อมสภาพในคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือแพทย์  หรือการอ่านผลผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อกําหนด  หรือเกิดความผิดพลาดในการออกแบบเครื่องมือแพทย์  หรือข้อความที่ฉลาก
หรือเอกสารกํากับหรือคู่มือการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  หรือข้อผิดพลาดจากการใช้งาน   

“ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผลอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดจาก
การทํางานผิดปกติ  หรือการเสื่อมสภาพในคุณลักษณะหรือประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องมือแพทย์  
หรือมีปัญหาข้อผิดพลาดจากการใช้งาน  ซึ่งได้ก่อให้เกิดหรืออาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทําให้เกิดการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บของผู้บริโภค 

“การดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้ เคร่ืองมือแพทย์”  หมายความว่า   
การดําเนินการใด ๆ  ที่กําหนดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์  เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะคุกคามทางสาธารณสุข  
อย่างร้ายแรง  หรือความเสี่ยงของผู้บริโภคจากการเสียชีวิตหรือเกิดอันตรายร้ายแรง  จากการใช้เคร่ืองมือแพทย์ 

“ภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย่างร้ายแรง”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการเสียชีวิตหรืออันตรายร้ายแรงหรือความเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง  ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันที  
และหมายรวมถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

(๑) เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและไม่อาจคาดเดาได้  ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ต่อสาธารณชน  เช่น  Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV),  Creutzfeldt-Jacob  Disease  (CJD)  
เป็นต้น  หรือ 
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(๒) เหตุการณ์การเสียชีวิตหลายรายที่เกิดในเวลาใกล้เคียงกัน 
“ภาวะอันตรายร้ายแรง”  หมายความว่า  ภาวะของผู้บริโภค  ข้อหนึ่งข้อใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บาดเจ็บสาหัส  หรือเจ็บป่วยที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 
(๒) สูญเสียสมรรถภาพการทํางานของร่างกาย  หรือโครงสร้างของร่างกายเสียหายอย่างถาวร   
(๓) ภาวะที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาหรือผ่าตัด  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความพิการหรือการบาดเจ็บ

ทางร่างกายอย่างถาวร   
“เจ้าของผลิตภัณฑ์”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ที่ 
(๑) ขายเครื่องมือแพทย์ภายใต้ชื่อของตนเองหรือภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  การออกแบบ  

ชื่อการค้า  หรือชื่ออื่น  หรือเครื่องหมายอื่น  ที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือควบคุม  และ 
(๒) รับผิดชอบเร่ืองการออกแบบ  การผลิต  การประกอบ  การดําเนินการ  การแสดงฉลาก  

การบรรจุ  ไม่ว่าจะกระทําโดยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทําการแทน 
ข้อ ๒ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้ รับอนุญาต  หรือผู้แจ้งรายการละเอียด   

จัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค  
ซึ่งเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือแพทย์ที่ตนผลิต  นําเข้า  หรือขาย  รวมทั้งรายงานการดําเนินการแก้ไขผลดังกล่าว 
เพื่อความปลอดภัยไม่ว่าผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศก็ตาม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค  ในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย่างร้ายแรง 
 (ข) เสียชีวิตหรือภาวะอันตรายร้ายแรง 
 (ค) กรณีที่ มีข้อมูลหรือหลักฐานทางวิชาการบ่งชี้ว่า  หากเกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นอีก   

อาจนําไปสู่การเสียชีวิตหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค 
(๒) รายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัย  ซึ่งกําหนดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์  เพื่อลดความเสี่ยง

จากผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค   
ข้อ ๓ ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้รับอนุญาต  หรือผู้แจ้งรายการละเอียด  จัดทํารายงาน

ตามข้อ  ๒  ส่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์  หรือผลอันไม่พึงประสงค์ 

ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค 
 (ก) การรายงานเบื้องต้น 
  ๑) กรณีภาวะคุกคามทางสาธารณสุขอย่างร้ายแรง  ให้รายงานทันทีหรืออย่างช้าที่สุด

ภายในเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  นับจากวันที่ได้รับทราบ 
  ๒) กรณีเสียชีวิตหรือเกิดภาวะอันตรายร้ายแรง  ให้รายงานทันทีหรืออย่างช้าที่สุด

ภายในสิบวัน  นับจากวันที่ได้รับทราบ 
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  ๓) กรณีที่มีข้อมูลหรือหลักฐานทางวิชาการบ่งชี้ว่า  หากเกิดเหตุการณ์ซ้ําขึ้นอีก  
อาจนําไปสู่การเสียชีวิตหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค  ให้รายงานภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่ได้รับทราบ 

 (ข) การรายงานผลการติดตาม  ให้รายงานภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่ส่งรายงานเบ้ืองต้น 
(๒) การรายงานการดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือแพทย์ 
 (ก) การรายงานเบ้ืองต้น  ให้รายงานภายในเวลาไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง  นับจากวันที่เร่ิม

ดําเนินการแก้ไข 
 (ข) การรายงานผลการติดตามหรือรายงานฉบับสุดท้าย  ให้รายงานภายในย่ีสิบเอ็ดวัน  

นับจากวันที่รายงานฉบับก่อนหน้านั้น 
ข้อ ๔ การจัดทํารายงาน  ให้ใช้แบบรายงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



 
เอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดทํารายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเคร่ืองมือแพทย์  
หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดําเนินการแก้ไข 

_______________________________  
 
 ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต หรือผู้แจ้งรายการละเอียด จัดทํารายงาน แล้วแต่กรณี
ตามแบบรายงาน ดังน้ี 
    ๑. แบบรายงานผลการทํางานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บริโภค ให้เป็นไปตามแบบ ร.ม.พ. ๑  
    ๒. แบบรายงานการดําเนินการแก้ไขเพ่ือความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ ให้เป็นไปตามแบบ  
ร.ม.พ. ๒ 
 

 
 

 



๑. ข้อมูลของผู้ส่งรายงาน   ผู้ผลิต   ผู้น�าเข้า   ผู้รับอนุญาตขาย  อื่นๆ (ระบุ) .......................
๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ......................................................................................................................................................................................................

๑.๒ ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................................................

๑.๓ ชือ่ผู้รายงาน..................................................................................................................................... ๑.๔ ต�าแหน่ง .......................................................

๑.๕ โทรศัพท์......................................................... ๑.๖ โทรสาร ......................................................... ๑.๗ อีเมล ...........................................................

๑.๘ ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขาย เลขที่ ................................................................................................................................................

๒. รายละเอียดเครื่องมือแพทย์
๒.๑ ชื่อเครื่องมือแพทย์ (๑) ชื่อสามัญ............................................................. (๒) ชื่อการค้า.................................................................................................

๒.๒ ข้อบ่งใช้/วัตถุประสงค์การใช้งาน......................................................................................................................................................................................

๒.๓ สถานะการขึน้ทะเบยีน (ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งรายการละเอยีด/หนงัสอืรับรองประกอบการน�าเข้า/ ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการผลติ) เลขที.่.............

๒.๔ รุ่น/แบบ (Model No.) ........................................................................ ๒.๕ เลขที่แคตาล็อก (Cat. No./Part No.) ..................................................

๒.๖ เลขที่ ล�าดับเครื่อง (Serial No.)/ครั้งที่ผลิต (Lot/Batch No.) ......................................................................................................................................

๒.๗ รุ่นของซอฟต์แวร์ (Software version) ..........................................................................................................................................................................

๒.๘ ส่วนประกอบ/อุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้ร่วม (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................................

 จ�านวนเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ..................... เครื่อง (ระบุ) ..............................................................................................................................

๒.๙ รหัส GMDN (GMDN Code) ............................................................... ๒.๑๐ รหัส UMDN (UMDN Code) ............................................................

๒.๑๑ ชื่อผู้ผลิต (physical manufacturer) ...........................................................................................................................................................................

 (๑) ที่อยู่ .............................................................................................................................. ประเทศ ..........................................................................

 (๒) ชื่อบุคคลส�าหรับการติดต่อ ..................................................................................................... (๓) ต�าแหน่ง ........................................................

 (๔) โทรศัพท์ ............................................... (๕) โทรสาร .......................................................... (๖) อีเมล .............................................................

๒.๑๒ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ (product owner) ......................................................................................................................................................................

 (๑) ที่อยู่ ............................................................................................................................... ประเทศ ......................................................................... 

 (๒) ชื่อบุคคลส�าหรับการติดต่อ ..................................................................................................... (๓) ต�าแหน่ง ........................................................

 (๔) โทรศัพท์ ............................................... (๕) โทรสาร .......................................................... (๖) อีเมล .............................................................

๓. ข้อมูลสถานที่ที่เกิดผลการท�างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์

๓.๑ ประเทศที่เกิด 	ประเทศไทย 	ประเทศอื่น (ระบุ) ........................................................................................... (ข้ามไปตอบข้อ ๔)

๓.๒ ชื่อสถานที่ ................................................................................................. ๓.๓ ที่อยู่ .....................................................................................................

๓.๔ ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ............................................................................................................................................................................................

 (๑) ต�าแหน่ง................................ (๒) โทรศัพท์.................................. (๓) โทรสาร.................................... (๔) อีเมล ..........................................

๓.๕ ต�าแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือแพทย์ ...................................................................................................................................................................................

๔. ข้อมูลผลการท�างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์

๔.๑ การจ�าแนกประเภทของผลการท�างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์ วันที่เกิดเหตุการณ ์    ......................................................

  ภาวะคุกคามด้านสาธารณสุขที่ร้ายแรง (serious public health concern) วันที่ผู้รายงานทราบเหตุการณ์ ....................................

  เสียชีวิต (death)   วันที่รายงาน ...............................................................

  ภาวะอันตรายร้ายแรง (serious injury)

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................…

แบบรายงาน  ผลการท�างานอนัผิดปกตขิองเครือ่งมอืแพทย์ หรอื  ผลอนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กิดขึน้กบัผูบ้รโิภค
ประเภทรายงาน  ฉบับแรก   ติดตามผล ครั้งที่..........  ฉบับสุดท้าย

เลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ ......................................
เลขที่รายงาน อย. ......................................

แบบ ร.ม.พ. ๑
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION



๔.๒ รายละเอียดของผลการท�างานอันผิดปกติ/ผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นหากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ซ�้า (ระบุ) .................................. 

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

๔.๓ เคยเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นหรือไม่    ไม่เคย              เคย (ระบุประเทศ) ............................................  ไม่ทราบ ......................................

๔.๔ ผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ขณะเกิดเหตุการณ์

  บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ป่วย  ผู้ดูแลผู้ป่วย/สัตว์ป่วย  อื่นๆ (ระบุ) ................................

๔.๕ ลักษณะการใช้งานเครื่องมือแพทย์ 

  การใช้ครั้งแรก (Initial use)  การน�าเครื่องมือแพทย์ใช้ครั้งเดียวมาใช้ซ�้า (Reuse of single use device)

  การน�าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ซ�้าได้มาใช้ซ�้า (Reuse of reusable device)  	Re-serviced/Refurbished

  อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................................................................................................................

๔.๖ เคยมีเหตุการณ์อื่นจากสาเหตุเดียวกันนี้หรือไม่

  ไม่เคย   เคย (โปรดระบุประเทศ และอัตราการเกิด...............................) 	ไม่ทราบ

๕. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบ (เฉพาะกรณีเกิดผลอันไม่พึงประสงค์)

๕.๑ ผลกระทบที่เกิดขึ้น   เสียชีวิต  บาดเจ็บร้ายแรง  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................

๕.๒ ผู้ได้รับผลกระทบ

  ผู้ป่วย 	สัตว์ป่วย            ผู้ดูแลผู้ป่วย/สัตว์ป่วย   บุคลากรทางการแพทย์  อื่นๆ (ระบุ) ................................

๕.๓ อายุ ..................ปี .....................เดือน ๕.๔ เพศ   ชาย   หญิง ๕.๕ น�้าหนัก ....................... ก.ก.

๕.๖ ผลลัพธ์  เสียชีวิต (วันที่: .....................................)  ยังไม่ปกติ

	    หายเป็นปกติ (วันที่: ..............................)  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................

๕.๗ การรักษาผู้ได้รับผลกระทบ...............................................................................................................................................................................................

๖. ผลการสอบสวน/ตรวจสอบของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์

๖.๑ ผลการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ของผู้ผลิต/เจ้าของผลิตภัณฑ์ .......................................................................................................................................

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

๖.๒ การด�าเนินการแก้ไข/ป้องกัน (corrective action/preventive action) .......................................................................................................................

๖.๓ มกีารด�าเนนิการแก้ไขเพือ่ความปลอดภยั Field Safety Corrective Action (FSCA) หรอืไม่?  ไม่มี   มี (ระบุเลขที่รายงาน.................................)   

๗. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ   : ....................................................................

ชื่อของผู้รายงาน  : ....................................................................

วันที่รายงาน (วัน/เดือน/ปี) : .................................................................... 

ตราประทับของบริษัท : ....................................................................

หมายเหตุ : ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ป่วย สัตว์ป่วย ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือแพทย์



๑. ประเภทของการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์

		๑.๑	 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

		๑.๓	 การเปลี่ยนเครื่องทดแทน

		๑.๔	 การท�าลายเครื่องมือแพทย์

		๑.๕		การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย

		๑.๖		การด�าเนินการอื่นๆ	(ระบุ)....................

	 ๑.๒	การแก้ไขดัดแปลงเครื่องมือแพทย์

	 	 ๑.๒.๑	การเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม	(Retrofit)

	 	 ๑.๒.๒	 การเปล่ียนฉลาก/เอกสารก�ากบั/ค�าแนะน�าในการใช้งานของเครือ่งมอืแพทย์	

    	แบบถาวร		แบบชั่วคราว	

	 	 ๑.๒.๓	การปรับปรุงซอฟต์แวร์

	 	 ๑.๒.๔	การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย/สัตว์ป่วย

๒. รายละเอียดของผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ  ผู้ผลิต  ผู้น�าเข้า

	 ๒.๑	 ชื่อสถานประกอบการ		...............................................................................................................................................................................................	

	 ๒.๒	 ที่อยู่	 ..........................................................................................................................................................................................................................

	 ๒.๓	 ชื่อบุคคลเพื่อการติดต่อ	.......................................................................		๒.๔	ต�าแหน่ง	..............................................................................................

	 ๒.๕	 โทรศัพท์	 ....................................	๒.๖	โทรสาร	....................................	๒.๗	อีเมล	.................................................................................................

	 ๒.๘	 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเลขท่ี	 ................................................................................................................................................................

๓. รายละเอียดเครื่องมือแพทย์

	 ๓.๑	 ชื่อสามัญ	......................................................................................

	 ๓.๓	 ข้อบ่งใช้	.........................................................................................

	 ๓.๕	 รุน่	(Model	No.)	...........................................................................

	 ๓.๖	 เลขทีล่�าดบัเครือ่ง	(Serial	No.)	/ครัง้ทีผ่ลติ	(Lot/Batch	No.)...........

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

	 ๓.๘	 รุ่นของซอฟต์แวร์	(Software	version)	.......................................

๓.๒		ช่ือการค้า	 .........................................................................................

๓.๔	 สถานะการขึ้นทะเบียน	(ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งรายการละเอียด/

	 หนังสือรับรองประกอบการน�าเข้า/	ใบจดทะเบียนสถานประกอบ												

	 การผลิต)	เลขที่	.........................................................................................

๓.๗		เลขที่แคตาล็อก	 (Cat.	 No./Part	 No.)	 ...................................................

๓.๙		อุปกรณ์เสริม/อุปกรณ์เก่ียวข้องที่มีผลกระทบ	 (ถ้ามี)	 ..............................

	 ๓.๑๐	ชื่อผู้ผลิต	 (physical	manufacturer)	.....................................................................................................................................................................

	 	 (๑)	 ที่อยู่	 ..........................................................................................	 ประเทศ	 .......................................................................................................

	 	 (๒)	 ชื่อบุคคลส�าหรับการติดต่อ	...........................................................................................	 (๓)	 ต�าแหน่ง	 ............................................................

	 	 (๔)	 โทรศัพท์	...........................................	 (๕)	 โทรสาร	...................................................	 (๖)	 อีเมล	............................................................

	 ๓.๑๑	ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์	 (product	 owner)	 ................................................................................................................................................

	 	 (๑)	 ที่อยู่	 ...........................................................................................	 ประเทศ	 .......................................................................................................

	 	 (๒)	 ชื่อบุคคลส�าหรับการติดต่อ	...........................................................................................	 (๓)	 ต�าแหน่ง	 ............................................................

	 	 (๔)	 โทรศัพท์	...........................................	 (๕)	 โทรสาร	...................................................	 (๖)	 อีเมล	...........................................................

๔. รายละเอียดของการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์

	 ๔.๑	 เหตผุลการแก้ไข

    	๑)		 เกิดจากผลการท�างานอันผิดปกติ	(ระบุ)	....................................................................................................................................................

 			 	๒)		 เกิดจากผลอันไม่พึงประสงค์	(ระบุ)	............................................................................................................................................................

    	๓)		อื่นๆ	(ระบุ)	.................................................................................................................................................................................................

	 		๔.๒	 ผลการประเมนิความเสีย่ง	(health	hazard	evaluation	report)	(ระบ)ุ....................................................................................................................

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

	 	๔.๓	 วิธกีารแก้ไขเพือ่ความปลอดภยัในการใช้เครือ่งมอืแพทย์	(ระบ)ุ		(โปรดแนบส�าเนาเอกสารอ้างองิ)......................................................................................	

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

แบบรายงานการด�าเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ 
(Field Safety Corrective Action)

ประเภทรายงาน  ฉบับแรก  ติดตามผลครั้งที่......  ฉบับสุดท้าย

เลขที่อ้างอิงของผู้ประกอบการ	......................................

เลขที่อ้างอิงของสาขาที่ปฏิบัติการ ......................................

เลขที่รายงาน อย. ......................................

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ
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แบบ ร.ม.พ. ๒



	 ๔.๔.	 การด�าเนินการแก้ไขเพือ่ความปลอดภยั	(โปรดแนบส�าเนาเอกสารอ้างองิ)
        	 ๑)	 ประเทศไทย	 	 	 	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 วนัท่ีด�าเนนิการ	................................................	 วนัทีค่าดว่าจะด�าเนนิการ		....................................................	
        	 ๒)	 ต่างประเทศ
	 		 	 	 	 	 	 	 	 วนัท่ีด�าเนนิการ	................................................	 วนัทีค่าดว่าจะด�าเนนิการ		....................................................

	 ๔.๕	 การแจ้งการด�าเนินการแก้ไขเพือ่ความปลอดภัย	(โปรดแนบส�าเนาเอกสารอ้างองิ)
           	 ๑)	 ประเทศไทย
             	๑.๑)	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 วันที่สื่อสาร..........................................	 วันที่คาดว่าจะสื่อสาร.........................................................
             	๑.๒)	 สถานพยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์/ผู้ป่วย
	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 วันที่สื่อสาร..........................................	 วันที่คาดว่าจะสื่อสาร.........................................................
           	 ๒)	 ต่างประเทศ
	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 วันที่สื่อสาร..........................................	 วนัทีค่าดว่าจะสือ่สาร..............................................................

		 ๔.๖	 จ�านวนเครือ่งมอืแพทย์ท่ีได้รบัผลกระทบทัง้หมด...........	 ชิน้/เครือ่ง	 	 	
		 ๔.๗	 จ�านวนเครือ่งมอืแพทย์ท่ีจ�าหน่าย/ส่งออกไป.................	 ชิน้/เครือ่ง	 	 	
		 ๔.๘	 จ�านวนเครือ่งมอืแพทย์คงเหลอื......................................	 ชิน้/เครือ่ง	 	 	
		 ๔.๙	 จ�านวนเครือ่งมอืแพทย์คาดว่าจะน�าเข้า..........................	 ชิน้/เคร่ือง	

๕. รายงานฉบับสุดท้าย

FSCA	ได้ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว		เมื่อวันที่:	............................................................................................................................	(วัน/เดือน/ปี))

สรุปการตรวจประสทิธผิลของการด�าเนนิการแก้ไขฯ	(ระบ)ุ	..............................................................................................................................................................

ความเสี่ยงที่ถูกประเมินครั้งสุดท้าย	(กรณีความเสี่ยงที่ถูกประเมินแตกต่างจากครั้งแรก)	(ระบุ)	.................................................................................................

ข้อเสนอส�าหรับการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ�้าขึ้นอีก	(ระบุ)	.................................................................................................................................

สถานะของเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย	(เฉพาะกรณีเรียกคืนผลิตภัณฑ์)

เลขที่รุ่น	
(Model	No.)

ครั้งที่ผลิต	&	
วันที่หมดอายุ

จ�านวน
ที่ผลิตหรือน�าเข้า

จ�านวน
ที่ส่งออก

จ�านวนที่คงอยู่
ในคลังสินค้า

จ�านวน
ที่ขาย

จ�านวน
ที่เรียกคืน

จ�านวนที่
ด�าเนินการแก้ไข

๖. การปฏิบัติต่อเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับผลกระทบ

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการปฏิบัติได้ด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่	_____________________(วัน/เดือน/ปี)
ข้าพเจ้าจะ
	 จัดส่งเครื่องมือแพทย์ในคลังสินค้าที่มีผลกระทบกลับไปให้เจ้าของผลิตภัณฑ์
	 ท�าลายเครื่องมือแพทย์ในคลังสินค้าที่มีผลกระทบ	ณ	(ระบุสถานที่	และ	วันที่)	.................................................................................................................
	 การด�าเนินการอื่นๆ	(ระบุ)	.................................................................................................................................................................................................
(ยื่นหลักฐานประกอบเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติการได้ถูกด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว)

๗. รายละเอียดอื่นๆ (โปรดแนบเอกสาร)
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ	 	 	 :	.....................................................................

ชื่อของผู้รายงาน	 	 :	....................................................................

วันที่รายงาน	(วัน/เดือน/ปี)	 :	....................................................................	

ตราประทับของบริษัท	 	 :	....................................................................


