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Adverse Event
English-Thai: Longdo Dictionary

adverse (adj) ตรงกนัขา้ม, ในทางลบ, เป็นผลรา้ย, เสียเปรยีบ, ในทิศทางตรงขา้ม, S. opposing R. adversely (adv.), 

adverseness (n.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]

adverse [ADJ] ซึง่เป็นอนัตราย, Syn. harmful

adverse [ADJ] ตรงกนัขา้ม, See also: ตรงขา้ม, Syn. opposed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]

adverse adj. ตรงกนัขา้ม, เป็นปฏิปักษ,์ เป็นผลรา้ย, เสียเปรยีบ, หนัไปทางแกน, ในทิศทางตรงขา้ม. -adverseness n., Syn. 

opposing, damaging)

English-Thai: Nontri Dictionary

adverse (adj) ตรงขา้ม,สวน,เป็นปฏิปักษ,์เป็นผลรา้ย

https://dict.longdo.com/search/Adverse%20



Adverse Event

• Adverse event: An injury  related to medical 
management, in contrast to complications of 
disease.  Medical management includes all aspects 
of care,  including diagnosis and treatment, failure 
to diagnose or treat, and the systems and 
equipment used to deliver care. Adverse events 
may be preventable or non-preventable.

WHO DRAFT GUIDELINES FOR ADVERSE EVENT 

REPORTING AND LEARNING SYSTEMS 
© World Health Organization 2005



Adverse Event

• Preventable adverse event: An adverse event 
caused by an error or other type of systems or 
equipment failure. 

• Potential adverse event: A serious error or mishap 
that has the potential to cause an adverse event 
but fails to do so because of chance or because it is 
intercepted (also called "near miss" or "close call")

WHO DRAFT GUIDELINES FOR ADVERSE EVENT 

REPORTING AND LEARNING SYSTEMS 
© World Health Organization 2005





Adverse Event

• Preventable adverse events: those that occurred due to 
error or failure to apply an accepted strategy for 
prevention;

• Ameliorable adverse events: events that, while not 
preventable, could have been less harmful if care had been 
different;

• Adverse events due to negligence: those that occurred due 
to care that falls below the standards expected of 
clinicians in the community.

Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ)



• Two other terms define hazards to patients that do not 
result in harm:

• Near miss: an unsafe situation that is indistinguishable 
from a preventable adverse event except for the outcome. 
A patient is exposed to a hazardous situation, but does not 
experience harm either through luck or early detection.

• Error: a broader term referring to any act of commission 
(doing something wrong) or omission (failing to do the 
right thing) that exposes patients to a potentially 
hazardous situation.

Adverse Event

Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ)









เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์
IHI : การบาดเจ็บทางร่างกายโดยไม่ไดต้ั้งใจ  เป็นผลมาจากการดูแลรักษา
ส่งผลใหต้อ้งมีการเฝ้าระวงั  รักษา หรือนอน รพ.เพิ่มข้ึน หรือท าใหเ้สียชีวิต
WHO : เหตุการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป่้วย  เกิดความสูญเสียทางร่างกาย
หรือการท าหนา้ท่ี  ซ่ึงอาจจะเป็นการเสียชีวิต การเจบ็ป่วย การบาดเจบ็  ความ
ทุกขท์รมาน  ความพิการ ทางร่างกาย สังคม หรือจิตใจกไ็ด้
Thai  HA: การบาดเจบ็ อนัตราย หรือภาวะแทรกซอ้นท่ีเป็นผลจากการดูแล
รักษา มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค ส่งผลใหผู้ป่้วยเสียชีวิต หรือ
ตอ้งนอนโรงพยาบาลนานข้ึน หรืออวยัวะในร่างกายตอ้งสูญเสียการท าหนา้ท่ี



Commission  versus  Omission

IHI จะเนน้ AE ท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม และไม่เนน้
AE ท่ีเกิดจากการละเวน้การกระท าตามการดูแลท่ีควรจะเป็น 
Thai HA ครอบคลุม AE ทั้งจาก error of commission และ error of omission

ตัวอย่าง

1.  hypertension ไม่ใหย้าเกิด stroke ไม่นบัเป็น AE ตาม IHI
2.  คนไขกิ้น warfarin เกิดตกเลือดในสมอง IHI นบัเป็น AE 

แต่ในไทยเรานบัเป็น  AE ทั้ง 2 กรณี 



Severity Ratings

categories from the NCC MERP Index



ตวัอย่างกรณีศกึษา
1. ผูป่้วย COPD หยดุหายใจใส ่ETT สง่เขา้ ICU

2. ผูป่้วย COPD หยดุหายใจ มีอาการก าเรบิรุนแรงขึน้ ใส ่ETT สง่เขา้ ICU

3. ผูป่้วย COPD ไดร้บัยากลอ่มประสาทมากเกินไปจนหยดุหายใจใส ่ETT 
สง่เขา้ ICU



ตวัอย่างกรณีศกึษา

1. ผูป่้วยครรภค์รบก าหนดเจ็บครรภค์ลอดเอง มี FHS drops ตรวจพบ 
Rupture uterus ไปผ่าตดั ทารกมี Birth asphyxia

2. ผูป่้วยครรภค์รบก าหนด ไดส้อดยาเรง่คลอดมี FHS drops ตรวจพบ 
Rupture uterus ไปผ่าตดั ทารกมี Birth asphyxia

3. ผูป่้วยครรภค์รบก าหนด ไดท้ า Epidural block เรง่คลอดดว้ย 
Oxytocin มี FHS drops ตรวจพบ Rupture uterus ไปผา่ตดั 
ทารกมี Birth asphyxia



ตวัอย่างกรณีศกึษา

1. ผูป่้วย UTI แพทยส์ั่งยา Ceftriazone IVหลงัฉีดยามี ผ่ืนแดงตามตวั 
BP drops

2. ผูป่้วย UTI แพทยส์ั่งยา Ceftriazone IV มีประวตัิแพ ้Penicillin 
หลงัฉีดยามี ผ่ืนแดงตามตวั BP drops



ตวัอย่างกรณีศกึษา

1. ผูป่้วย Ischemic stroke ทานยา Warfarin มีเลือดออกในสมอง

2. ผูป่้วย Ischemic stroke ทานยา Warfarin ตรวจ INR 5 แพทย์
สั่งยาขนาดเดมิ มีเลือดออกในสมอง

3. ผูป่้วย Ischemic stroke ทานยา Warfarin ไดร้บัยา Piroxicam
เม่ือ 7 วนัก่อน มารบัยาตามนดัแพทยส์ั่งยาขนาดเดิม มีเลือดออกในสมอง



• เมื่อสงสยัวา่เป็น AE หรอืไม่ ใชค้  าถาม 4 ขอ้นี ้
1. ถา้เรือ่งนีเ้กิดกบัเรา/คนที่เรารกัจะสบายใจไหม

2. เกิดจากธรรมชาติของโรคหรอืเกิดจากการรกัษาพยาบาล ? 

3. เหตกุารณน์ัน้เป็นผลโดยตรงท่ีตอ้งเกิดขึน้จากการรกัษาวิธีนัน้
หรอืไม่ เช่นจะมีรอยแผลเกิดขึน้จากการผ่าตดั หากเป็นเช่นนัน้จะไม่
นบัเป็นอนัตราย 

4.ความรุนแรงของเหตกุารณเ์ทา่กบัระดบั E ขึน้ไป ?



หา AEs ไปท าไม
• เพื่อใหท้ราบถึงอบุตัิการณท่ี์รุนแรง จาก Medical Error แกไ้ขการรายงาน
อบุตักิารณค์วามเสี่ยงที่ไมค่รบถว้นและมกัรายงานเรือ่งที่มีผลกระทบนอ้ย

• โรงพยาบาลสามารถติดตามดแูนวโนม้ของ AE/1000 วนันอนทัง้ของ PCT

และในภาพรวม

• PCT และโรงพยาบาลจะพบ AE และน าไปพฒันาตอ่เน่ืองโดยการหาสาเหตุ
ใหถ้ึงรากของ Medical Error เช่ือมโยงไปยงัระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปสู่
การปรบั Safety Designเพื่อความปลอดภยัของผูป่้วยท่ีจะเพิ่มขึน้ตามเวลา
ท่ีผา่นไป

• โรงพยาบาลและบคุลากรจะปลอดภยัจากการถกูฟ้องรอ้ง  เน่ืองจากผูป่้วยและ
ญาตมิีความปลอดภยั บคุลากรมีความสขุในการท างาน



การคน้หา Adverse event



Review of methods to detect harm in health care 
settings

Method Advantages Disadvantages

Chart review Easy to assess, especially if 
electronic records.

• Expensive process.
• Needs trained reviewers.
• Difficulty with standardising
judgement.
• Unable to detect AEs not 
documented in record

Automated trigger 
tools

• Can search large volume easily.
• Can generate periodic reports 
automatically.
• Can be real time.

• Unable to detect all events.
• Resources needed to set it up.
• Still needs chart review to confirm 
AEs.

Administrative data • Data readily available.
• Easy to analyse.

• Coding vagaries.
• Incomplete data.
• Data divorced from clinical 
context.

Based on: Thomas and Petersen 2003; Suresh 2012.



Review of methods to detect harm in health care 
settings

Method Advantages Disadvantages

Malpractice claims Multiple perspectives (legal 
system). 

• Bias from hindsight and reporting. 
• Non-standardised source of data. 

Observation Potentially accurate and able to 
detect errors in real time. 

• Expensive. 
• Need trained observers. 
• Hawthorn effect. 
• Threaten staff or patient 
confidentiality. 
• Hindsight bias. 
• Large amount of information. 

Autopsy series Familiar to providers. • Infrequent and non-random 
selection. 
• Hindsight bias. 
• Reporting bias. 
• Focused on diagnostic error. 

Based on: Thomas and Petersen 2003; Suresh 2012.



Review of methods to detect harm in health care 
settings

Method Advantages Disadvantages

Mortality and 
morbidity 
conferences 

• Familiar to providers. 
• Cases selected more likely to 
have errors. 

• Error may not be acknowledged 
easily. 
• Hindsight bias. 
• Reporting bias. 

Complaints • Multiple perspectives. 
• Few resources. 

• Reporting and hindsight bias. 
• Need process to reliably 
investigate events. 

Based on: Thomas and Petersen 2003; Suresh 2012.



Trigger



https://dict.longdo.com/search/trigger

trigger [N] ไกปืน

trigger [N] ตวัน า, See also: เครือ่งชวนใจ, การชกัน า

trigger [VT] กระตุน้, See also: เรา้ใจ, จดุชนวน

trigger [VT] เหน่ียวไก

triggerman [N] มือปืน

trigger-
happy

[ADJ] ซึง่ชอบท าสงคราม, See also: ซึง่กระหายเลือด

https://dict.longdo.com/search/trigger
https://dict.longdo.com/search/trigger
https://dict.longdo.com/search/เครื่องชวนใจ
https://dict.longdo.com/search/การชักนำ
https://dict.longdo.com/search/trigger
https://dict.longdo.com/search/เร้าใจ
https://dict.longdo.com/search/จุดชนวน
https://dict.longdo.com/search/trigger
https://dict.longdo.com/search/triggerman
https://dict.longdo.com/search/trigger-happy
https://dict.longdo.com/search/ซึ่งกระหายเลือด


• Trigger หมายถงึ ลกัษณะกระบวนการ เหตกุารณ ์หรอืผลลพัธบ์างประการท่ีสามารถ
คน้หาหรอืมองเหน็ไดง้่าย และมีความสมัพนัธก์บัโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์
(AE) ในการดแูลผูป่้วย

• สรพ.แนะน าใหใ้ช ้trigger เป็นเครื่องมือในการคดักรองเวชระเบียนมาทบทวน เพ่ือเพิ่ม
โอกาสที่จะพบ AE ไดม้ากขึน้

เป้าหมายการใช้เคร่ืองมอืนี้

ในระยะแรก มุง่ท่ีการเรียนรูล้กัษณะการเกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคเ์พ่ือน าไป
ปรบัปรุงระบบ

ระยะตอ่มาใหส้ามารถค านวณคา่อตัราการเกิดเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค ์เพ่ือจะรบัรู ้
ขอ้มลูเชิงปรมิาณและพยายามพฒันาใหมี้ความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ เพ่ือใชป้ระเมินการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัขององคก์ร



IHI Trigger tool

• Global trigger tools (IHI) 2006 :  6 modules 

Surgical Module Triggers (15)

Cares Module Triggers (15)

Medication Module Triggers (13)

Intensive Care Module Triggers (4)

Perinatal Module Triggers (4)

Emergency Department Module Triggers (2)



Surgical Module Triggers 

• S1 Return to surgery 

• S2 Change in procedure 

• S3 Admission to intensive care 
post-op

• S4 Inubation/Reintubation/ BiPap 
in Post Anesthesia Care Unit 
(PACU)

• S5 X-ray intra-op or in PACU

• S6 Intra or post-op death 

• S7 Mechanical Ventilation greater 
than 24 hours post-op

• S8 Intra-op epinephrine or 
norepinephrine

• S9 Post-op Troponin level greater 
than 1.5 ng/ml

• S10 Change anesthetic during 

• S11 Consult requested in PACU 

• S12 Pathology report normal or 
unrelated to diagnosis

• S13 Insertion of arterial or central 
venous line during surgery

• S14 Operative time greater than 6 
hours

• S15 Removal/injury or repair of 
organ



Cares Module Triggers 

• C1 Transfusion or use of 
blood products 

• C2 Any code or 

• C3 Dialysis 

• C4 Positive blood culture 

• C5 X-ray or Doppler studies 
for emboli 

• C6 Abrupt drop of greater 
than 25% in Hemoglobin or 
Hematocrit

• C7 Patient fall 

• C8 Decubiti 

• C9 Readmission within 30 
days 

• C10 Restraint use 

• C11 Infection of any kind 

• C12 In hospital stroke 

• C13 Transfer to higher level 
of care 

• C14 Any procedure 
complication 

• C15 Other



Medication Module Triggers

• M1 Clostridium difficile positive 
culture

• M2 Partial Thromboplastin Time 
greater than 100 seconds

• M3 International Normalized 
Ratio (INR) greater than 6

• M4 Glucose less than 50 mg/dl

• M5 Rising BUN or Serum 
Creatinine greater than 2 times 
baseline

• M6 Vitamin K administration

• M7 Benadryl (Diphenhydramine) 
use

• M8 Romazicon (Flumazenil) use

• M9 Narcan (Naloxone) use

• M10 Antiemetic use

• M11 Over-sedation/hypotension

• M12 Abrupt medication stop

• M13 Other



Intensive Care Module 
Triggers 

• I1 Pneumonia onset

• I2 Readmission to intensive 
care

• I3 In unit procedure

• I4 Intubation/Reintubation

• E1 Readmission to ED within 
48 hours

• E2 Time in ED greater than 
6 hours

Perinatal Module

• P1 Apgar less than 7 at five 
minutes

• P2 Maternal/neonatal 
transport/transfer

• P3 Magnesium Sulfate or 
terbutaline use

• P4 3rd or 4th degree 
lacerations

• P5 Induction of delivery

Emergency Department 
Module











• The global trigger tool: A review of the evidence (2016 edition)

• A systematic review methodology was employed with structured 
searches of MEDLINE and EMBASE with various combinations of key 
words. 

• Conclusions: Trigger tools, particularly the IHI GTT, assist 
organisations to measure and monitor harm. They appear to be the 
most accurate and efficient method to identify AEs. Further work is 
needed to assess their reliability and validity. Trigger tools are most 
effective when combined with other measures and patient safety 
interventions in the reduction of iatrogenic harm. 

















วธีิการทบทวนเพ่ือค้นหา AE

1.  ขั้นเตรียมการ

1.1  จดัท าและประเมินความตรงของเน้ือหาของแบบบนัทึกการ
ทบทวนเวชระเบียน ดว้ย Thai  HA  Trigger  Tool  

1.2   จดัฝึกอบรมการทบทวนเวชระเบียนดว้ย Thai  HA Trigger  
Tool และการบนัทึกผล



วธีิการทบทวนเพ่ือค้นหา AE

2.  ขั้นทบทวนเวชระเบียน

2.1  คดักรองเวชระเบียนตาม 14 แหล่งขอ้มูล
2.2  กรณีท่ีจ านวนเวชระเบียนท่ีพบตามแต่ละ Trigger  Tool  มี

จ านวนเกิน 20 ฉบบั ใหสุ่้มเลือกเวชระเบียนข้ึนมาเพียง 20 ฉบบั ดว้ยวิธี  
Simple  random sampling

2.3  ประเมินหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์



วธีิการทบทวนเพ่ือค้นหา AE

3.  ข้ันบันทึกข้อมูล
3.1 บนัทึกผลการทบทวนเวชระเบียนลงในแบบบนัทึก
3.2 รวบรวมจ านวนวนันอนโรงพยาบาลรวมของผูป่้วยใน

ทั้งหมด  ในช่วงเวลาท่ีศึกษา



วเิคราะห์ปัจจัยทีน่่าจะเกีย่วข้อง

ข้อเสนอแนะ / โอกาสพฒันา

ลกัษณะของผู้ป่วยและ AE 

พบ

สุ่ม ID  ของผู้ป่วย
มาเพยีง 20 ราย

จ านวนวนันอนรวม
ของผู้ป่วยในทั้งหมด
ในช่วงเวลาทีศึ่กษา

ค านวณอตัราการเกดิ
AE ต่อ 1000 วนันอน

ระบาดวทิยาของ AE 
ก าหนดเป้าหมาย
ความปลอดภัย

บัญชี ID ของผู้ป่วย
ทีเ่ข้าเกณฑ์ trigger 
ในแต่ละแหล่งข้อมูล

จ านวนผู้ป่วย
ใน trigger น้ัน 

> 20 ราย

ทบทวนเวชระเบียนเพ่ือหา AE 

จบ

ใช่

ไม่ใช่

ไม่พบ

พบ AE

ประเมนิระดับอนัตรายของ AE 



ตวัอย่างแบบการทบทวน



ตวัอยา่ง กรณีผูป่้วย 
และ การวิเคราะหห์า AE



กิจกรรมท่ี 1

• จากกรณีศกึษาตวัอยา่งใหที้มวิเคระหเ์พ่ือหา
• Trigger : 

• Background : 

• Intervention : 

• Outcome :

• AE :

• Level of Harm :



Case ท่ี 1

• ผูป่้วยเด็กชายอาย ุ14 ปี มาดว้ยอาการผ่ืนทัง้ตวั รวมทัง้
เย่ือบตุาอกัเสบ แพทยร์บัไวร้กัษาในโรงพยาบาล ประวตัิ
ก่อนหนา้นี ้2 สปัดาห ์เคยถกูรบัไวด้ว้ยเรือ่งชกั แพทย์
ตรวจหาสาเหตอ่ืุนไมไ่ด ้จงึวินิจฉยัวา่เป็น Epilepsy 
ให ้Dilantin ไปกินท่ีบา้น



Case ท่ี 2

• ผูห้ญิงอาย ุ48 ปี เป็น Myoma รบัไวผ้า่ตดัตดัมดลกูและรงั
ไข ่ระหวา่งผา่ตดัเสียเลือด 500 ml ไมไ่ดใ้หเ้ลือด หลงัผ่าตดั 1 
วนั blood pressure drop , Hct ลดลงจาก 32% 
เหลือ 23% แพทยจ์งึใหเ้ลือด และน าไปผา่ตดัอีกครัง้ พบ 
bleeding and hematoma ได ้stop bleeding 
และเอากอ้นเลือดออก หลงัผา่ตดั แผลติดเชือ้และแยก ตอ้งให้
ยาและท าแผล 7 วนั แลว้ไป re-suture  สดุทา้ยสามารถ
จ าหน่ายได้



Case ท่ี 3

• ผูป่้วยหญิง อาย ุ25 ปี ตัง้ครรภค์รบก าหนด มาคลอดบตุรปกติ 
แตมี่การตกเลือดหลงัคลอด 600 ml ไมมี่อาการผิดปกติ ได้
ใหน้ า้เกลือ ยาบีบมดลกู oxytocin และ methergin
ตามปกติ และเฝา้ระวงัการตกเลือดเพิ่ม หลงัจากนัน้ไมมี่อาการ
ผิดปกติ



Case ท่ี 4

• ผูป่้วยหญิงอาย ุ54 ปี มีมดลกูหย่อน มากจนตงุปากช่อง
คลอด แพทยแ์นะน าวา่ใหผ้่าตดัมดลกูและซอ่มชอ่งคลอด 
และไดอ้ธิบายวา่การผ่าตดัอาจท าใหม้ีอนัตรายตอ่ทอ่ไต 
หรอืกระเพาะปัสสาวะได ้1%  หลงัท าผ่าตดัได ้7 วนั มี
ปัสสาวะรั่วออกมาทางช่องคลอด ตอ้งนอนโรงพยาบาล
นานขึน้อีก 3 วนั และตอ้ง retained catheter  
ตอ่อีก 1 เดือน จงึหายเป็นปกติ



Case ท่ี 5

• ผูป่้วยหญิงอาย ุ35 ปีเป็น CA Breast ไดร้บัการ
รกัษาดว้ยเคมีบ าบดั หลงัใหย้ามีอาการคลื่นไสอ้าเจียน
รุนแรง จนมีอาการอ่อนเพลียมากตอ้งใหส้ารน า้และเกลือ
แร ่และยาฉีดรกัษาอาการคลื่นไสอ้าเจียนเพิ่มจากเดิม 
และมีผมรว่งซึง่ท  าใหว้ิตกกงัวล และมีเม็ดเลือดขาว
ลดลงเหลือ 1500/ml แตไ่มมี่การติดเชือ้



Case ท่ี 6

• ผูป่้วยเด็กอาย ุ12 ปี มีไขม้า 4 วนั Dx. DHF รบัไวใ้น
โรงพยาบาล ตอ่มาไขล้ง  เริม่มีBP ลดลงจงึใหส้ารน า้
รกัษาระดบั BP ไดด้ี ไมมี่เลือดออกในอวยัวะใด จน 
Day6 มีน า้ท่วมปอด ยา้ยเขา้ PICU ตอ้งใหก้ารรกัษา
ดว้ย Lasix อีก 2 วนัจงึกลบับา้นได้



Case ท่ี 7

• ผูป่้วยเจ็บหนา้อก Pain score 8 มา รพ. EKG 
Normal, Trop T + ve แพทยใ์หน้อน รพ. สงัเกตุ
อาการที่ ICU แพทยเ์วร Review EKG : STEMI 
ได ้refer ผูป่้วยไปท า CAG ผล LAD stenosis 
หลงัท า CAG พบ Hematoma at Groin รกัษา
โดยการ Compression ผูป่้วยกลบับา้นอาการปกติ



Case ท่ี 8

• ทารกคลอดออกมามีน า้หนกัตวันอ้ยและตวัเหลือง ไดใ้หเ้ด็กอยู่
ในตูอ้บในหอ้ง ICU และใสเ่ครือ่งช่วยหายใจ มีการท า cut 
down ท่ีตน้ขาขวา 4 วนัตอ่มาพบวา่มีรอยช า้ แดงตัง้ แตช่่วง
ใตเ้ข่าถงึปลายนิว้เทา้ มีการแนะน าใหญ้าติใชผ้า้ชบุน า้อุน่
ประคบ 1 สปัดาหต์อ่มา พบวา่ขาขา้งขวาเป็นสีด  าคล า้ แจง้ให้
ญาติทราบวา่ขาเน่าไมส่ามารถใหก้ารรกัษาใหเ้หมือนเดมิได ้
และใหล้งนามยินยอมผา่ตดัขาไว ้เม่ือทารกอายไุด ้1 เดือน ได้
ตดัขาขวาตัง้ แตใ่ตเ้ข่าลงไป ญาติรอ้งเรยีนเรือ่งเด็กถกูตดัขา







เวชระเบยีน คอื 
แหล่งข้อมูลความเส่ียง
ทางคลินิกทีส่ าคัญ
แต่เรายังใช้น้อยเกินไป

อ.อนุวัฒน ์ศุภชุตกุิล



จะดูการบนัทึกตรงสว่นใดเพือ่ประเมินคุณภาพ

• การเขา้ถงึทีร่วดเร็ว ทนัเวลา

• การประเมนิทีค่รอบคลุมปญัหาส าคญั / รวดเร็ว /  ถกูตอ้ง

• การวนิิจฉยัโรคทีช่ดัเจนโดยมขีอ้มลูสนบัสนุน

• การก าหนดเป้าหมายการดูแลทีช่ดัเจน

• การเฝ้าระวงัอาการเปลีย่นแปลงของผูป่้วย

• การใหก้ารดูแลอย่างเหมาะสม ปลอดภยั ทนัเวลา

• การเสรมิพลงัผูป่้วยและการสรา้งเสรมิสุขภาพ

• การดูแลต่อเน่ืองทีต่อบสนองตามปญัหา ความตอ้งการผูป่้วย
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ถา้จะตอบค าถามเหลา่น้ี 

จะคน้หาขอ้มูลจากเวชระเบียนตรงสว่นใด



Case Study

• ผูป่้วยไปพบแพทยท่ี์ รพท. (ก) ดว้ยอาการปวดทอ้ง จดุหนา้อกตรงลิน้ป่ี คลื่นไส ้
อาเจียน แพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นโรคกระเพาะ จงึสั่งยาใหก้ลบับา้น กินยาแลว้ยงั
อาเจียนอยู ่ไปพบแพทยต์อนเย็นวนัรุง่ขึน้ แพทยใ์หน้  า้เกลือและนอนดอูาการ 1 
คืน วนัรุง่ขึน้ใหก้ลบับา้น ผูป่้วยแจง้วา่ตาและตวัเริม่เหลืองมากขึน้ แพทยจ์งึมา
ดอูาการ สั่งเจาะเลือดไปตรวจและใหน้ า้เกลืออยูห่อ้งฉกุเฉิน 1 คืน วนัตอ่มาสง่
ตวัไปใหแ้พทยต์รวจและสง่ตรวจอลัตราซาวนด ์พบวา่เป็นโรคตบัอกัเสบและ
อาจเป็นนิ่ว รบัไวร้กัษาใน รพ. โดยใหน้ า้เกลือตลอด และไดส้ง่ตรวจอลัตราซา
วนดอี์กครัง้ แพทยแ์จง้วา่เกลด็เลือดต ่ามากอยูท่ี่สามหม่ืนกวา่ ฉีดยาใหแ้ละ
นอนรกัษาตอ่เพื่อดผูลการเพาะเชือ้จากหอ้งปฏิบตักิาร หลงัจากนัน้แจง้วา่จะสง่
ตอ่ไปรกัษาตอ่ท่ี รพศ



ฝึกการใช ้Timeline เพือ่บนัทกึเหตกุารณ์





กิจกรรมท่ี 2

• ใหโ้รงพยาบาลเลือกเวชระเบียนท่ีมี Trigger 2 ฉบบั

• ทบทวนเวชระเบียนน าไปสูก่ารเขียน Timeline

• ระบ ุAdverse Event ของเคสดงักลา่ว Level of harm และ
เช่ือมโยงวา่อยูท่ี่ขัน้ตอนใดของกระบวนการดแูลผูป่้วย



เรียนรู้จากความผิดพลาด



มองหาจดุเปลี่ยน
1. การวินิจฉยัสาเหตขุอง jaundice เม่ือ day 4 อายรุแพทยส์งสยั obstructive 

jaundice ศลัยแพทยค์ิดวา่เป็น fatty liver with hepatitis 

2. การให ้definite diagnosis วา่ผูป่้วยเป็น obstructive jaundice ใหเ้รว็
ขึน้

3. การตดัสินใจวา่จะรกัษาเองที่ รพท. หรอืจะสง่ตอ่ไป รพศ.

4. การดแูลระหวา่ง รพศ. และ รพท. ในลกัษณะ seamless 

5. การวินิจฉยัสาเหต ุobstructive jaundice ระหวา่ง GB tumor กบั CBD 
stone 

6. การท า ERCP ท่ีสนองตอบตอ่สภาวะของผูป่้วยไดเ้รว็ยิ่งขึน้



กิจกรรมท่ี 3
• ใหที้มรว่มมองหาจดุเปลี่ยน

• มองหาระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั AE ดงักลา่ว



Siriraj Concurrent Trigger tool

• Concurrent Trigger Toolเป็นการดกัจบัตวัสญัญาณและบรหิาร
จดัการ เพื่อปอ้งกนั หรอืไม่ใหเ้กิด AEท่ีรุนแรงขึน้ในขณะท่ีผูป่้วยอยูใ่น
โรงพยาบาล เป็นการคน้หา และปอ้งกนัความเสี่ยงเชิงรุก โดยก าหนด 
Modified Early Warning Sign (MEWS): ตวัสง่สญัญาณแต่
เนิ่นๆการใชต้วัสง่สญัญาณ (Concurrent Trigger Tool) เป็นหนึ่งใน
จดุเนน้การพฒันาคณุภาพประจ าปี 2555 “HEROES” ในสว่นของการสรา้ง
วฒันธรรมความปลอดภยัดว้ยการบรหิารความเสี่ยงเชิงรุก (Safety 
Culture by Risk Management) 

ถอดบทเรยีนจากการประชมุวิชาการ (Quality Conference) ครัง้ท่ี 2/2556
เรื่อง"Concurrent Trigger Tool ช่วยดกัจบัความเสี่ยงลว่งหนา้“

คณะแพทยศ์าสตร ์ศิรริาชพยาบาล



Thai HA concurrent trigger tool

• น าความรูจ้ากการใช้ trigger tool มาทบทวนเวชระเบียนมา
สูก่ารปรบัใชร้ะหวา่งคนไขย้งัไมจ่  าหน่าย 

• ทบทวน trigger ทัง้หมด ปรบัเหลือ 27 ตวัท่ีจะมาใช ้
• สื่อสาร การท าความเขา้ใจเรือ่ง trigger, errors,การตดัสนิ
วา่เหตกุารณใ์ดเป็น AE กบับคุคลากรสว่นใหญ่ของ
โรงพยาบาล 

• รณรงคใ์หมี้การใชท้ั่วโรงพยาบาล 



แหล่งข้อมูล รหสั ตัวส่งสัญญาณ (Trigger)

ระบบเฝา้ระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการระงบั
ความรูส้กึ

A1 ผูป่้วยท่ีประสบภาวะแทรกซอ้นจากการระงบั
ความรูส้กึ ซึง่มีความรุนแรงตัง้แต ่E ขึน้ไป
(Anesthesia)

A2 ผูป่้วยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการระงบัความรูส้กึ
ระหวา่งผ่าตดั

A3 ผูป่้วยท่ีไดร้บัการใส ่ET tube ใน RR

หอ้งเลือด (Blood bank) B1 ผูป่้วยท่ีไดร้บั massive transfusion 
(ใหเ้ลือด 10 หน่วย ภายใน 3 ชั่วโมง หรอื 
Total Blood Volume ใน 24 ชั่วโมง)

B2 ผูป่้วยท่ีมีอาการหรอืสงสยัวา่จะมีการแพเ้ลือด/
สว่นประกอบของเลือด



แหล่งข้อมูล รหสั ตัวส่งสัญญาณ (Trigger)

การดแูลผูป่้วยวิกฤติ C1 ผูป่้วยท่ียา้ยเขา้ ICU โดยไม่ไดว้างแผน
(Critical Care)

C2 ผูป่้วยท่ีมี cardiac arrest หรอื 
pulmonary และช่วยชีวิตรอด

ระบบเฝา้ระวงัการใชย้า (Drug) D1 ผูป่้วยท่ีมี ADE หรอืสงสยัวา่จะมี ADE และมี
ความรุนแรงตัง้แต ่E ขึน้ไป(ใหย้าผิด , แพย้า , 
ผลขา้งเคียงรุนแรง

หอ้งฉกุเฉิน (Emergency care) E1 ผูป่้วยท่ีกลบัมาตรวจซ า้ท่ี ER โดยมิไดน้ดัหมาย
ภายใน 48 ชั่วโมง แลว้ไดร้บัการรบัไวใ้น
โรงพยาบาล



แหล่งข้อมูล รหสั ตัวส่งสัญญาณ (Trigger)

ระบบเฝา้ระวงัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล
(Healthcare Associated 
Infection)

I1 ผูป่้วยท่ีไดร้บัการวินิจฉยัว่ามีการติดเชือ้ใน รพ.

หอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย(์Lab) L1 ค่า blood sugar < 50 หรอื > 500 
mg/dl ยกเวน้ทารกแรกเกิด

L2 Hemoculture ใหผ้ลบวก

L3 PTT > 100 sec, INR > 6

ระบบเวชระเบียน (Medical Record) M1 ผูป่้วยท่ีกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ภายใน 28
วนั โดยมิไดว้างแผน และดว้ยการวินิจฉยัโรค
เดิม

M2 ผูป่้วยท่ีเสียชีวิตในโรงพยาบาล



แหล่งข้อมูล รหสั ตัวส่งสัญญาณ (Trigger)

รายงานพยาบาลเวรตรวจการ (Nurse) N1 เหตกุารณไ์ม่พงึประสงคท่ี์อาจมีความรุนแรง
ตัง้แตร่ะดบั E ขึน้ไป

ระบบเฝา้ระวงัมารดาและ ทารกเกิด 
(Obstetrics)

O1 มารดาท่ีมีภาวะแทรกซอ้นระหว่างการคลอด 
(เช่น severe pre-eclampsia/eclampsia, 

PPH,3rd or 4th degree laceration, 
birth injuries)

O2 ทารกแรกเกิดท่ีมี APGAR score < 7 ท่ี 5
นาที

ระบบรายงานอบุตัิการณ ์ (Incident 

report)
R1 การพลดัตกหกลม้

R2 แผลกดทบั

R3 ผูป่้วยท่ีมีพฤติกรรมรุนแรงเสี่ยงตอ่การท ารา้ย
ตนเอง ผูอ่ื้นและสิ่งของ หรอืพยายามฆา่ตวัตาย



แหล่งข้อมูล รหสั ตัวส่งสัญญาณ (Trigger)

ระบบเฝา้ระวงัผูป่้วย ท่ีไดร้บัการผ่าตดั
(Surgical care)

S1 ผูป่้วยท่ีเกิดการบาดเจ็บตอ่อวยัวะระหว่างผ่าตดั 
หรอืตอ้งถกูตดัอวยัวะ

S2 ผูป่้วยท่ีไดร้บัการผ่าตดัซ า้โดยมิไดมี้การวางแผน

S4 ผูป่้วยท่ีมีภาวะ acute MI ระหวา่งผ่าตดัหรอื
หลงัผ่าตดั

S5 ผูป่้วยท่ีเขา้รบัการผ่าตดันานเกินกว่า 6 ชั่วโมง

S7 ผูป่้วยท่ีสงสยัวา่มี retained foreign 

body

S8 ผูป่้วยท่ีตอ้งรบัไวใ้น ICU หลงัการผ่าตดัโดย
ไม่ไดว้างแผน



• ความแตกตา่งของ Siriraj CTT และThaiHA CTT

• SiCTT เป็น modified early warning signs หาวิธีเฝา้ระวงัอยา่ง
เขม้ขน้ ผา่นการทบทวนแบบสหสาขาจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อลดอนัตรายจากกลุม่
โรคส าคญับางโรค เป็นการปอ้งกนัการเกิดAE

• ThaiHA CTT เป็น early detection AE ขณะยงัอยูโ่รงพยาบาล ซึง่
ชา้กวา่ของศริริาช แตก็่มีโอกาสแกไ้ข ผอ่นหนกัเป็นเบาลง และสามารถใชไ้ดใ้น
ทกุหอผูป่้วยของโรงพยาบาล



1. ตอ้งส่ือใหทุ้กคนรู้ว่าไม่ใช่การจับผิด  เพือ่ใหเ้กิดความร่วมมือ
ตอ่เน่ือง

2. การรักษาความลับของการทบทวน  ข้อมูล HN AN ควรอยู่ที่
PCT ทีท่บทวนเทา่น้ัน และปกปิดเมื่อส่งข้อมูลไปใหศู้นยก์ลาง

3. คุณภาพของผู้ทบทวนเป็นส่ิงส าคัญมาก

4. การด าเนินการตอ่เน่ืองของ PCT เมื่อพบ AE ของตนเอง  
เพือ่ปรับปรุงการปฏบิตังิาน  เป็นโมเมนตมัทีส่ าคญัทีท่ าให้
ระบบปลอดภยัเพิม่ขึน้ตามเวลาทีผ่่านไป

ประเดน็ส ำคญัของกำรน ำ Trigger  Tool  มำใช้



หลมุพรางของการท า Trigger chart review

• ท า Chart review เฉพาะพยาบาล
• ฝืนทบทวนแมว้า่คณุภาพการบนัทกึเวชระเบียนไมเ่พียงพอ

• บรรยากาศการทบทวน

• การฟันธงโดยผูท่ี้มีเสียงดงัในทีม

• ท าเพื่อสง่ผูเ้ย่ียม 



Take Home Massage

• เหตกุารณไ์ม่พงึประสงคเ์ป็นความเสี่ยงเรือ่งหนึ่งที่ส  าคญัท่ีสดุของ
โรงพยาบาลเน่ืองจากมีผลการกระทบสงูและพบบอ่ย แตม่กัพบวา่การ
รายงานเขา้ระบบความเสี่ยงนัน้มกัเป็น Error มากกวา่ Adverse 
event

• การคน้หา Error หรอื Adverse event นัน้ เปา้หมายเพ่ือ
ความปลอดภยัของผูป่้วย

• การน า Trigger  tool  มาทบทวนเวชระเบียนจะท าใหค้น้หา AE 
ไดม้ากขึน้



Take Home Massage

• เม่ือพบ Medical error  ใหท้บทวนตาม Care Process, 
(Flowchart, process management) และ RCA สรา้งแนวทาง
ปฏิบตัิใหมเ่พื่อปอ้งกนัจะเกิดความปลอดภยั

• หวัใจส าคญัของ safety design นัน้ ขึน้อยูก่บัการหาสาเหตขุอง
Medical error ตอ้งอาศยัมมุมองของสหสาขาวิชาชีพ Evidence 
base และบรบิทขององคก์ร

• สง่เสรมิการใช ้Concurrent trigger tool เพื่อลดการเกิด Adverse
event โดยสามารถปรบัไดต้ามบรบิท




