Guideline for Medication Ordering to Reduce Errors
คํานํา

การให้ยาผิดอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากรทุกระดับในวงจรการสัง่ จ่ายยา
ตั้งแต่การเขียนคําสัง่ ยา (prescribing) โดยแพทย์, การจัดยา (predispensing) โดยเภสัชกร, การ
จ่ายยา (dispensing) โดยผูจ้ ่ายยา, และการให้ยา (medication) ในหอผูป้ ่ วยโดยพยาบาล จาก
รายงานในต่างประเทศ พบว่าเกิดความผิดพลาดได้ 3.1 – 4 ครั้งต่อการสัง่ ยา 1,000 รายการของ
ผูป้ ่ วยใน 1,2 หรื อพบถึง 4 – 14 % ของ admission3 ยาที่สงั่ ผิดบ่อยได้แก่ ยาปฏิชีวนะ, ยาแก้ปวด
และ ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดพลาดที่พบได้แก่ การไม่ลดขนาดยาในโรคตับและ
ไต (13.4% ), ให้ยาตัวที่เคยมีประวัติการแพ้ (12.1%), ขนาดยาผิด(11%), จํานวนครั้งไม่ถูกต้อง
(10.8 %) 1 การศึกษาในโรงเรี ยนแพทย์พบว่าความผิดพลาดมักจะเกิดในแพทย์ประจําบ้านปี แรกๆ
และเกิดขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืน 2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์สงั่ ยาได้ถูกต้อง มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational use of drug)
2. ให้แพทย์ระมัดระวังในการสัง่ ยาผิดพลาด
3. ทําให้ผปู ้ ่ วยร่ วมมือในการใช้ยา
I. ข้อปฏิบตั ิในการเขียนคําสัง่ ยาเพื่อป้ องกันความผิดพลาด 3
1. ทบทวนการวินิจฉัยโรค
2. เลือกใช้ยาที่มีขอ้ บ่งชี้ มีประสิ ทธิภาพ ปลอดภัย ราคาประหยัด
3. วางแผนว่าจะสัง่ ยากี่วนั ตาม course ของโรค อาจจะแบ่งสัง่ ถ้ามีปัญหาทางเศรษฐกิจ
4. พิจารณาความร่ วมมือของเด็กและผูป้ กครองว่าจะสามารถได้ยาตามเวลาที่ให้ได้หรื อไม่
ถ้าเด็กกินยายากอาจต้องให้นอ้ ยครั้ง ยาที่ใช้ควรมีฤทธิ์อยูน่ าน
5. ตรวจสอบว่าเขียนชื่อหรื อใช้ใบสัง่ ยาที่ชื่อผูป้ ่ วยถูกต้องตามตัวผูป้ ่ วย
6. เขียนใบสัง่ ยาและชื่อของผูส้ ง่ั ยาให้อ่านชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตาม
7. ตรวจสอบนํ้าหนักตัวเด็ก เพราะในเด็กมักจะสัง่ ยาตามนํ้าหนักตัว
8. ถามประวัติการแพ้ยา และ label ใน ปกหน้าของเวชระเบียน ประวัติ G-6-PD. deficiency
ควรมี ID card ให้ผปู ้ ่ วยไว้ประจําตัว นอกจากนี้ควรซักประวัติโรคอื่นที่เป็ น, ประวัติ
การได้ยาอื่นเพื่อป้ องกัน drug interaction และการได้ยาซํ้าซ้อน
9. เขียน instruction ให้ชดั เจนและสามารถปฏิบตั ิตามได้โดยสะดวก เช่นให้ก่อนหรื อหลัง
อาหาร

10. ระบุความเข้มข้นหรื อ preparation ทุกครั้ง
11. หลีกเลี่ยงการเขียนทศนิยมที่เป็ น 0 เช่น เขียน ‘5’ แทนที่ ‘5.0’ หรื อ เขียน 0 นําหน้า
ทศนิยม เช่น ‘0.1’ แทนที่ ‘.1’ เพื่อป้ องกันการเกินขนาด 10 เท่า
12. หลีกเลี่ยงการเขียนคําย่อที่ไม่สากล เช่น CPM อาจจะสับสนเป็ น chlorphreniramine หรื อ
chlorpromazine หรื อ cyclophosphamide ก็ได้
13. ควรสัง่ ยาชื่อ generic name ไม่ควรใช้ชื่อ trade name ยกเว้นยาที่เป็ น compound
14. ผูป้ ่ วยในควรได้รับการทบทวนยาที่ได้รับประจําทุก 7 วัน เพื่อป้ องกันการให้ยาเกิน และ
drug interaction
15. ในกรณี ที่เป็ นยาอันตราย หรื อมีวิธีการให้ที่ซบั ซ้อน ควรมีการสื่ อสารด้วยวาจาให้เป็ นที่
เข้าใจกับผูจ้ ่ายยาหรื อให้ยาให้ชดั เจนอีกทางนอกเหนือจากการเขียน
16. หากมีขอ้ สงสัยควรปรึ กษาผูร้ ู ้หรื อเปิ ดดูจากตําราทุกครั้ง
17. ควรอธิบายวิธีการใช้ยาที่ได้รับให้ผปู ้ ่ วยหรื อญาติฟังด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
II. การจัดระบบการจ่ายยา
1. จัดทําฐานข้อมูลผูป้ ่ วย เพื่อให้สามารถทราบว่าเป็ นโรคอะไร, ได้รับการรักษาด้วยยา
อะไร และหากเป็ นไปได้จดั ให้มีระบบการตรวจสอบและการเตือนเมื่อมีความผิดพลาด
ในเรื่ องขนาดยา ช่วงห่ างระหว่างการใช้ยา ปฏิสมั พันธ์ การแพ้ยา และการให้ยาซํ้าซ้อน
2. มีการทบทวนใบสัง่ ยาและการใช้ยาในผูป้ ่ วยแต่ละรายโดยเภสัชกร เพื่อระมัดระวัง
ปั ญหาด้านยาอันอาจจะเกิดขึ้น
3. มีระบบการจ่ายยาที่รัดกุม เพื่อให้เกิดความถูกต้องของยา และผูป้ ่ วยที่จะใช้ยา เช่นถาม
ชื่อและนามสกุลทุกครั้งก่อนจ่ายยา อาจจะมีระบบการตรวจสอบที่ใช้เครื่ องมือ
computerized และ name tag สําหรับผูป้ ่ วยใน (IPD) อาจจะจัดยาระบบ unit daily dose
ซึ่งจัดวันต่อวันโดยเภสัชกร และจ่ายโดยพยาบาลประจําหอผูป้ ่ วย จะได้มีการตรวจ
สอบซํ้า
4. ผูจ้ ่ายยาควรอธิบายว่ามียาอะไรบ้างทุกครั้ง บางครั้งผูป้ ่ วยหรื อญาติผปู ้ ่ วยจะช่วยท้วงติง
ว่าเขาไม่เคยได้รับยาเช่นนี้มาก่อน เป็ นการ double check อีกทาง
5. เมื่อมีขอ้ สงสัยหรื อท้วงติง ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายยาทุกครั้ง
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