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1. วัตถุประสงค (Purpose ) 

1.1  เพ่ือใหผูปวยไดรับยาถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย 
1.2  เพ่ือทราบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนทางยาในแตละข้ันตอนของกระบวนการใชยา 
1.3  เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาและหาแนวทางการปองกันการเกิดความ

คลาดเคลื่อนซํ้า 
 

2. การใชงาน ( Application) 
เปนเอกสารท่ีใชคนหาขอมูลความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแตกระบวนการการสั่งใชยา(Prescribing) การ

ถายทอดคําสั่งใชยา (Transcribing)  การจัดยา/พิมพยา/ตรวจรายการยากอนจายยา (Pre-dispensing) การ
จายยา (Dispensing)  การบริหารยา (Administration) ท่ีเกิดจากแพทย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ  จากการเก็บขอมูลภายในหองจายยาและรายงานการเกิดอุบัติการณความคลาดเคลื่อนของศูนย
การแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค  

 
3. เอกสารอางอิง ( Reference) 

3.1 ธิดา นิงสานนท, ภบ. และคณะ.  ตัวชีวัดระบบยาในโรงพยาบาล.  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
(ประเทศไทย).  กรุงเทพฯ.  2537 
3.2 ธิดา นิงสานนท, ภบ. และคณะ.  การปองกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพ่ือความปลอดภัยของ 
ผูปวย.  สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย).  กรุงเทพฯ.  2549 

 
4. คําจํากัดความ ( Terminology and Abbreviation) 

4.1 ความคลาดเคล่ือนทางยา (Medication Error) หมายถึง   เหตุการณท่ีสามารถปองกันได ซ่ึง 
อาจจะเปนสาเหตุหรือนําไปสูการใชยาท่ีไมเหมาะสม หรือเกิดอันตรายแกผูปวย ในขณะท่ียานั้นอยูในความ
รับผิดชอบของผูใหบริการ ผูปวย หรือ ผูบริโภค เหตุการณดังกลาวอาจจะเก่ียวกับการปฏิบัติของผูประกอบ
วิชาชีพ ผลิตภัณฑ กระบวนการ และ ระบบ อันไดแก การสั่งใช การสื่อสารคําสั่ง การเขียนฉลาก/บรรจุ/ตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ การผสม การจาย การกระจาย การใหยา (หรือการบริหารยา) การใหขอมูล การติดตาม และการใช
ยา 

4.2 ความคลาดเคล่ือนจากการส่ังใชยา  (Prescribing error)  หมายถึง ความคลาดเคลื่อนท่ีข้ึนกับ 
คําสั่งใชยาท่ีมีผลหรืออาจนําไปสูความคลาดเคลื่อนทางยาในข้ันตอนอ่ืนๆ หรือเกิดเหตุการณไมพึงประสงคท่ี
สามารถปองกันได เนื่องจากการสั่งใชยานั้นไมเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ สงผลใหตองมีการเปลี่ยนแปลง
คําสั่งใชยาดังกลาวใหม หรือวิเคราะหไดวาเก่ียวของกับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน 
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4.3 ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการถายทอดคําส่ัง (Transcribing Error) หมายถึง   ความคลาด
เคลื่อนของกระบวนการคัดลอกคําสั่งใชยาจากคําสั่งใชยาตนฉบับท่ีผูสั่งใชยาเขียน อาจเกิดจากการไมไดคัดลอก 
หรือ คัดลอกผิด ไดแก การคัดลอกคําสั่งใชยาลงใบแจงการใชยาผิด เปนตน 

4.4 ความคลาดเคล่ือนในกระบวนการกอนจายยา (Pre-dispensing error) หมายถึง ความคลาด 
เคลื่อนท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการจัดยา/พิมพยา ในหนวยงานเภสัชกรรม เชน การ
เตรียมยา การเขียน / พิมพฉลาก  การจัดยาตามคําสั่งใชยา แตหนวยงานสามารถตรวจพบความคลาดเคลื่อน
ดังกลาว และแกไขใหถูกตองกอนจายยา ใหผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทย 

4.5 ความคลาดเคล่ือนจากการจายยา (Dispensing error)  หมายถึง ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนใน 
ข้ันตอนการจายยา หรือการสงมอบยาท่ีเตรียมสําหรับผูปวยเฉพาะรายท่ีถึงผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทย
แลวอันเนื่องมาจากไมตรงตามคําสั่งใชยา รวมท้ังกรณีท่ีแมวาจายหรือสงมอบยาตรงตามคําสั่งใชยา แตเกิดความ
คลาดเคลื่อนข้ึนเนื่องจากคําสั่งใชยาไมเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ซ่ึงเภสัชกรควรตรวจพบและยืนยัน
ความถูกตองของคําสั่งใชยานั้นกับแพทยกอน 

4.6 ความคลาดเคล่ือนจากการใหยา (Administration error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนท่ี 
เกิดข้ึนในข้ันตอนการใหยาแกผูปวยภายในโรงพยาบาล (ไมรวมคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากผูปวยใชยาเองท่ีบาน) โดย
เปนผลใหไมเปนไปตามหลักการใหยาในดาน ถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิถีทาง ถูกเทคนิค หรือไม
เปนไปตามเปาประสงคของการรักษา รวมถึงการท่ีผูปวยไมไดรับยาตามท่ีแพทยสั่ง หรือไดรับยาท่ีไมไดอยูใน
คําสั่งแพทย 

 
5 หลักการ (Principle) 

 การบริการจายยาของศูนยแพทยมหิดลบํารุงรักษ นครสวรรค  มีเปาหมายสําคัญคือ ผูมารับบริการ
ไดรับยาท่ีถูกตองเหมาะสมปลอดภัย  และความคลาดเคลื่อนทางยาก็จัดเปนประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญตอผูมา
รับบริการ ทางแผนกเภสัชกรรมจึงจัดทําการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาข้ึนนํามาเปนขอมูลมาวิเคราะหใน
ลักษณะท้ังการตั้งรับและเชิงรุก เพ่ือพัฒนาระบบปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในอนาคต เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสําหรับการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูมารับบริการ เกิดความปลอดภัยตอผูมารับบริการมาก
ท่ีสุด 

 
6 ข้ันตอนการปฏิบัติ (Procedure) 

6.1 การส่ังใชยา 
6.1.1 คําสั่งใชยาควรมีความสมบูรณ คือ มีชื่อยา รูปแบบของยา ขนาด ความแรง ปริมาณ วิธีการ  ให 

ยา อัตราการให ความถ่ีในการใหยา  การเขียนคําสั่งหรือลงขอมูลการใชยาในระบบ Hosxp ควรลงขอมูล
รายละเอียดใหครบถวน  ไดแก ชื่อยา ความแรง วิธีการใชยา จํานวน ในกรณีท่ีผูปวยมียาเดิมเหลือควรเขียนแจง
ไวในใบสั่งยาใหทางแผนกเภสัชกรรมทราบเพ่ือความสะดวกในการทํางาน  
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6.1.2 ระบุขอบงชี้ในการใชยาตามอาการ (ยา prn) สําหรับแตละคําสั่งใหชัดเจน 
  6.1.3 กอนสั่งหรือใหยา ท่ีไมคุนเคยใหเปดคูมือ หรือ ปรึกษาเภสัชกรเก่ียวกับขนาดยา วิธีใหและขอควร
ระวัง           
  6.1.4 การเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยา ใหมีการสื่อสารท่ีชัดเจนท้ังทางวาจาหรือลายลักษณอักษร ทํา
สัญลักษณท่ีชัดเจนวามีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งใชยา เชน รคส.(ชื่อแพทย) 

6.2 การปองกันความคลาดเคล่ือนในกระบวนการถายทอดคําส่ัง 
6.2.1  การรับคําสั่ง ตองไมคาดเดาคําสั่งการรักษา  หากมีขอสงสัยใหติดตอแพทยเพ่ือขอคํายืนยัน

เก่ียวกับชื่อยา ขนาดยา วิธีใช ขอบงชี้ และกรณีท่ีมีคําสั่งใชยาซํ้าซอน ซ่ึงอาจเกิดจากผูปวยไดรับการดูแลโดย
แพทยหลายแผนก ใหขอคํายืนยันคําสั่งแพทย กอนใชยา 
        6.2.2  หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งการรักษาดวยวาจา หรือสั่งการรักษาทางโทรศัพท  ถาจําเปนตองสั่งจะตอง
มีการทบทวนคําสั่งทุกครั้งเพ่ือยืนยันขนาดยา วิธีการกําหนดการใหยา และคําแนะนําอ่ืนๆ  ทําการบันทึกคําสั่ง
การรักษาแลวทวนคําสั่งการรักษาโดยการอานทวนกลับจากสิ่งท่ีบันทึกใหเปนท่ีเขาใจถูกตองตรงกันท้ังฝายผูให
คําสั่งและฝายผูรับคําสั่ง พรอมลงชื่อผูรับคําสั่งจากแพทยและเวลาท่ีรับคําสั่ง 

6.2.3  มีระบบปองกันการสั่งใชยาท่ีผูปวยมีประวัติแพ  และระบบปองกันการสั่งใชยาท่ีมีปฏิกิริยาตอ
กัน  ดังนั้นขณะเรียกดูขอมูลในคอมพิวเตอร หากพบ Message Alert ข้ึนท่ีหนาจอคอมพิวเตอร ควรนําขอมูล
ไปใชใหเปนประโยชนในการดูแลผูปวย ไมละเลย มองขามความสําคัญ  โดยเฉพาะขอมูลเตือนเก่ียวกับอาการ
แพยาของผูปวย และ ขอมูลการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา   

6.3 การปองกันความคลาดเคล่ือนในกระบวนการกอนจายยา 
6.3.1 การพิมพยาหรือจัดยามีการตรวจสอบใบยา/รายการยาใหละเอียด  โดยตรวจสอบท้ัง ชื่อผูปวย 

ชนิดของยา ขนาดยา  วิธีการให  จํานวน การเก็บรักษา  ใหถูกตองกอนถึงเภสัชกร 
6.3.2 หากขอมูลในใบสั่งยาไมชัดเจนตองทําการตรวจสอบ โดยปรึกษาเภสัชกรกอนทําการพิมพยาและ

จัดยา 
6.4 การปองกันความคลาดเคล่ือนจากการจายยา 
6.4.1  มีการตรวจสอบคําสั่งใชยาโดยเภสัชกร  โดยตรวจสอบท้ัง ชื่อผูปวย ชนิดของยา ขนาดยา เวลา 

วิธีการให อัตราการให ความถ่ีในการใหยา  รวมถึงดูขอหาม การแพยา ปฏิกิริยาระหวางยา เพ่ือใหใชยาไดอยาง
เหมาะสม กอนจายยา 

6.4.2  หากขอมูลในใบสั่งยาไมชัดเจนตองทําการตรวจสอบ กลับไปยังแพทยผูสั่งใชยากอนทําการจาย
ยา  ยกเวนกรณีฉุกเฉินท่ีไมสามารถติดตอแพทยผูสั่งใชยาได  ใหเภสัชกรถามความเห็นไปยังแพทยท่ีเก่ียวของ
ทานอ่ืนซ่ึงเชี่ยวชาญในสาขานั้น 

6.5 การปองกันความคลาดเคล่ือนจากการใหยา  
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6.5.1  ตรวจสอบความถูกตองเม่ือรับยาจากหองจายยา ท้ังชื่อผูปวย ชนิดของยา ความแรง รูปแบบยา
เตรียม จํานวน  หากเปนยาใหมท่ีไมคุนเคยและไมมีฉลากยาหรือขอมูลยาระบุวาเปนยาท่ีแพทยสั่งหรือไม  ให
สอบถามกลับไปยังหองจายยาเพ่ือยืนยันความถูกตองของยาทุกครั้ง 

6.5.2  สํารองยาไวเทาท่ีจําเปน คืนยาท้ังหมดท่ียุติการใชแลวกลับไปท่ีหองจายยา เพ่ือลดโอกาสในการ
เกิดความคลาดเคลื่อน กรณีผูปวยในหากมีการยายเตียงผูปวย  ใหตรวจสอบวามีการยายยาของผูปวยรายนั้นไป
ไวในชองเก็บยาท่ีถูกตอง กรณียาเสพติด ใหเก็บแยกจากยาอ่ืน และมีการติดฉลากระบุชื่อยาท่ีชัดเจน เห็น
เดนชัด ยาแชเย็น ยาท่ีปองกันแสง ยาท่ีมีความเสี่ยงสูง(HAD) ควรจัดเก็บตามวิธีการท่ีระบุในคูมือการใชยา 

6.5.3  การจัดเตรียมยา ตองมีตรวจสอบความถูกตองในการจัดเตรียมยา  โดยเฉพาะกรณียาฉีดจะตอง
มีการอานฉลากยาซํ้า เพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนผสมยา จัดเตรียมยาดวยความระมัดระวัง ใหเกิดความ
ถูกตองท้ังชนิดยา ชนิดของสารละลายท่ีใช ความเขมขนท่ีตองการ  และมีการติดฉลากชี้บงเพ่ือปองกันการใหยา
ผิดคน ผิดชนิด ผิดขนาด ผิดเวลา ผิดวิธ ีหลีกเลี่ยงการผสมยาหลายชนิดเขาดวยกันโดยไมจําเปนเพ่ือปองกัน
ปญหาความเขากันไมไดของยา 

6.5.4  การบริหารยาตองมีการตรวจสอบความถูกตองกอนให ท้ังชื่อผูปวย ชนิดของยา รูปแบบยา
เตรียม ความแรง ขนาดยา เวลาท่ีให วิธีบริหารยา รวมถึงเทคนิคการใหยา 

        หมายเหตุ 
    กรณียารับประทาน ควรดูแลใหผูปวยรับประทานยาตอหนา 
    กรณียาฉีด จะตองคํานึงถึงอัตราเร็วในการใหยาทุกครั้ง   
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7 เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
7.1 ตารางแสดงประเภทของความคลาดเคล่ือนตามระดับความรุนแรง 
  
ไมมีความคลาดเคลื่อน 

Category A :ไมมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แตมีเหตุการณท่ีอาจทําใหเกิดความ
คลาดเคล่ือนได 

มีความคลาดเคล่ือนแตไมเปนอันตราย 

Category B : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายตอผูปวย เนื่องจาก
ความคลาดเคล่ือนไปไมถึงผูปวย 

Category C : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายตอผูปวย ถึงแมวา
ความคลาดเคล่ือนนั้นจะไปถึงผูปวยแลว 

Category D : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน แตไมเปนอันตรายตอผูปวย แตยังจําเปนตอง
ติดตามผูปวยเพ่ิมเติม 

มีความคลาดเคล่ือน และเปนอันตราย 

Category E : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว รวมถึง
จําเปนตองไดรับการรักษาหรือแกไขเพ่ิมเติม 

Category F : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยเพียงช่ัวคราว รวมถึง
จําเปนตองไดรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไป 

Category G : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยถาวร 

Category H : มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยจนเกือบถึงแกชีวิต  

มีความคลาดเคล่ือนและเปนอันตรายจนเสียชีวิต 

Category I :   มีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึน และเปนอันตรายตอผูปวยจนถึงแกชีวิต 
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7.2 ข้ันตอนการเก็บขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาหองจายยาผูปวยนอก 
  
                   
         
 
 
 
 
                         
                                                
                               
 
 
 
                                                                                    
 
 
               
                              
                
              
 
 
 
           

                       
    

                                            
                    
                                            
 
                                   

เภสัชกรรวบรวมขอมลูความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีเกิดข้ึนทุกเดือน 
 

    แพทยเขียนใบสั่งยา แพทยพิมพใบสั่งยา 

ผูปฏิบัติงานบริหารพิมพตามใบสั่งยาแพทยและ
ตรวจสอบรายการยาความถูกตองเบ้ืองตน 

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกตอง
เบ้ืองตนของใบสั่งยาแพทย 

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรมจัดยาตาม
 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกตอง 

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
Prescribsing error  

- บันทึกความคลาดเคลื่อนในแบบฟอรม
การเก็บขอมูลใหตรงตามหัวขอความ
คลาดเคลื่อนน้ัน      

Predispensing error  
-  บันทึกความคลาดเคลื่อนใน

แบบฟอรมการเก็บขอมูลใหตรงตาม
หัวขอความคลาดเคลื่อนน้ัน 

 
เภสัชกรจายยาและใหคําแนะนํา

การใชยาแกผูปวย 

Prescribsing error  
- แพทยพิมพใบสั่งยา 

 

Prescribsing error  
- แพทยพิมพใบสั่งยา 
 

 
Predispensing error  

 

Predispensing error  
 

นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา นําเขาคณะ
กรรมความเสี่ยงเพ่ือหากลยุทธปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนซ้าํ 
และนําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏบัิติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ตอไป 
 

 
Dispensing error  
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ข้ันตอนการเก็บขอมูลความคลาดเคล่ือนทางยาหองจายยาผูปวยใน 
   
                   
         
 
 
 
 
                         
                                                
                               
 
 
 
                                                                                    
 
 
               
                              
                
              
 
 
 
           

                       
    

                                            
                    
                                            
 

 

    แพทยเขียนใบสั่งยา 

เภสัชกรรับใบคําสั่งแพทย แลวบันทึก
ขอมูลลงใน  Drug Profile ของผูปวย 

ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรมจัดยาตาม
 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกตอง
ของรายการยาท่ีพิมพ 

เภสัชกรตรวจสอบความถูกตองและ
นํายาใสในตูแตละ Ward 

Prescribsing error  
 

 
Predispensing error  

 

ผูปฏิบัติงานพิมพรายการยาตามใบคําสั่งแพทย
ลงในคอมพิวเตอรและตรวจสอบความถูกตอง

ของรายการยาเบ้ืองตน 

Predispensing  error  
 

 
Dispensing error  

 

พยาบาล รับคาํสั่งแพทย 

กรณีเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา 
Prescribsing error  

- บันทึกความคลาดเคลื่อนในแบบฟอรม
การเก็บขอมูลใหตรงตามหัวขอความ
คลาดเคลื่อนน้ัน      

Predispensing error  
-  บันทึกความคลาดเคลื่อนใน

แบบฟอรมการเก็บขอมูลใหตรงตาม
หัวขอความคลาดเคลื่อนน้ัน 

 

เภสัชกรรวบรวมขอมลูความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีเกิดข้ึนทุกเดือน 
 

นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยา นําเขาคณะ
กรรมความเสี่ยงเพ่ือหากลยุทธปองกันไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนซ้าํ 
และนําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏบัิติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ตอไป 
 



 

         งานเภสัชกรรมศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค 
          Pharmacy Department 

          Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center  
                                วิธีปฏิบตัิ เร่ือง การจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา 

รหัสเอกสาร  :  WI-MNS-PHA-006/2563 แกไขครั้งท่ี   :   0 หนาท่ี  :  11 /11 
งานเภสัชกรรม วันท่ีประกาศใช  : 1 พฤษภาคม 2563 ฉบับท่ี  :  1 
ผูจัดทํา  : นางสาววราภรณ  แสงนัย ผูตรวจสอบ  : นางสาววราภรณ  แสงนัย ผูอนุมัติ  : หัวหนางานเภสัชกรรม 

 

เอกสารควบคุม  :  ไมใหคัดลอกสําเนา  เปลี่ยนแปลงหรือแจกจาย  โดยไมไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ 

 

  7.3 แบบรายงานความคลาดเคล่ือนทางยา 
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication Error) 

ศูนยการแพทยมหิดลบํารุงรักษ จังหวัดนครสวรรค 
วันที่…………. ชื่อผูปวย………………………… HN………….….. AN…..……….…. � OPD � IPD 

 
ความคลาดเคล่ือนในการส่ังใชยา(Prescribing 

Error) 
ความคลาดเคล่ือนกอนการจายยา 

(Pre-dispensing Error) 
ความคลาดเคล่ือนในการจายยา 

(Dispensing Error) 

� ผิดขนาด 

� ผิดวิธกีารใชยา 

� ผิดชนิดยา/ความแรง 

� ผิดจํานวน 

� ส่ังใชยาซํ้าซอน 

� ส่ังใชยาไมตรงกับผูปวย 

� ส่ังใชยาที่ผูปวยมีประวัติการแพยา 

� อื่นๆ 

�จัดยาผิดชนิด/รูปแบบ 

�จัดยาผิดขนาด/ความแรง 

�จัดยาผิดจาํนวน 

�จัดยาไมครบ/เกินรายการ 

�จัดยาหมดอายุ/เส่ือมคุณภาพ 

�พิมพฉลากคลาดเคล่ือน 

�จัดยาผิดคน 

�อื่นๆ 

�จายยาผิดชนิด/รูปแบบ 

�จายยาผิดขนาด/ความแรง 

�จายยาผิดจาํนวน 

�จายยาไมครบ/เกินรายการ 

�จายยาหมดอายุ/เส่ือมคุณภาพ 

�จายยาที่ผูปวยมีประวัติการแพ 

�ไมใหคําแนะนําการใชยาที่เหมาะสม 

�อื่นๆ 

รายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

ระดับความรุนแรง� A  � B  � C  � D  � E  � F  � G  � H  � I 

การแกไข......................................................................................................................................................................................... 
ผูบันทึก........................................................................................................................................................................................... 

 
 

รายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….....................................................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………… 

ระดับความรุนแรง� A  � B  � C  � D  � E  � F  � G  � H  � I 

การแกไข
....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผูบันทึก............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 


	6.1 การสั่งใช้ยา

