
• Near miss ,close call, potential adverse event

is an event or situation that has the potential to harm a patient but does 

not produce patient injury only because of chance, prevention, or 

mitigation

คือเหตกุารณ์(มกัเป็น error) ท่ีมีโอกาสทาํอนัตรายต่อผูป่้วยแต่ไม่เกิด

อนัตรายจริง เพราะระบบดกัจบัป้องกนัได้ก่อนถึงผูป่้วย(intercept) หรือให้

การแก้ไขทนัท่วงที หรือโชคช่วย

ความหมายของ near miss



โรงพยาบาล A ยงัไม่มีระบบสัง่ยาทางคอมพิวเตอร์

พยาบาลและเภสชักรต้องเดาลายมือแพทยท่ี์เขียนหวดัว่าสัง่ยา

อะไร ขนาดความแรงเท่าใด ใน Doctor order sheet แต่คนไข้ยงั

ได้รบัยาขนาดถกูต้อง

1. กรณีน้ีนับเป็นความผิดพลัง้ ( medical error) หรือไม่ 

เป็น medication error ? ระดบัใด

2.  จะนับเป็น  near miss หรือไม่



1. ยงัไม่ใช่ medical error เพราะทกุคนทาํตาม

แนวทาง

2. เป็น medication errors level A

3. ไม่ใช่ near miss เพราะไม่มี potential ท่ีจะทาํให้

เกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์



แพทยส์ัง่ยา B complex ให้รบัประทานวนัละ 1

เมด็แต่พยาบาลคนแรกลอกคาํสัง่ผิด เป็น

รบัประทานวนัละ 2 ครัง้ หวัหน้าเวรตรวจพบจึงได้

แก้ไขจนถกูต้องก่อนการจดัยาแก่ผูป่้วย

1.จะนับเป็น error หรือไม่  ระดบัใด

2. เป็น near miss หรือ ไม่



1. เป็น medication error level B

2. ไม่ใช่ near miss เพราะถึงแม้จะถึงผูป่้วยคือได้ยาก็

ไม่อนัตราย



โรงพยาบาล B อยู่ในขัน้แรกของการพฒันา

คณุภาพโรงพยาบาล เม่ือลงไปตรวจละเอียดพบว่ามี

การจดัยาและบริหารยาแก่ผู้ป่วยโดยใช้เบอร์เตียง  

คนไข้ยงัได้ยาถกูชนิด ถกูความแรง ตรงเวลา

จะนับเป็น error หรือ ไม่  เป็น near miss หรือไม่



นับเป็น medication error level A 

ไม่เป็น near miss



คนไข้เป็น UTIแพ้ยา Penicillin แพทย์สัง่ฉีดยา 
Ampicillin 2 g iv ทุก 8 ชัว่โมง เม่ือพยาบาลเตรียมยาฉีด
ให้แก่ผู้ป่วยได้ถามประวติัการแพ้ยาของผู้ป่วยจึงระงบัการ
บริหารยา

1. เป็น error ระดบัใด

2. จะนับเป็น adverse event หรอื ไม่

3. เป็น near miss หรอื ไม่



1. เป็น error ระดบั B

2. ไม่นับเป็น adverse event เพราะ AE เน้นผลลพัธท่ี์เกิด

บาดเจบ็ อนัตรายแก่ผูป่้วย

3. เป็น near miss แน่นอน เพราะถ้าถึงผูป่้วยจะอนัตราย

สงู ต้องทาํ RCA (มี potential) มากกว่ารอ้ยละ 90 ของ

near miss เป็นกลุ่มน้ี



พยาบาลเวรบา่ยได้เตรียมยา Ampicillin 2 g เพ่ือจะ

ไปฉีดให้แก่ผู้ ป่วย  แต่พบว่าผู้ ป่วยให้ประวัติแพ้ยา 

penicillin และเวรเช้าผูป่้วยได้รบัยาไปแล้ว 1 dose ได้รีบ

ไปตรวจร่างกาย ซกัถามอาการของผู้ป่วยไม่พบมีความ

ผิดปกติใดๆ

1. กรณีน้ีนับเป็น adverse event หรอื ไม่

2. เป็น error หรอื ไม่ ระดบัใด

3. เป็น  near miss หรอื ไม่



1. กรณีน้ีไม่นับเป็น adverse event เพราะผลลพัธไ์ม่มี

อนัตราย

2. เป็น med error ระดบั D

3. เป็น near miss เพราะมี potential ท่ีจะเกิดอนัตราย

สงู คนไข้ได้ยาท่ีแพ้ ต้องRCA หาจดุอ่อนของระบบใน

โรงพยาบาล และวางแนวทางแก้ไข    คนไข้บงัเอิญโชคดี

ไม่อนัตราย



ท่ีหอผู้ป่วยพบว่า มีการฉีด insulin แก่คนไข้ผิดคน เม่ือ 10 

นาที ท่ีแล้วจึงแจ้งแพทยท์ราบ แพทยส์ัง่ให้ฉีด 50% glucose 

50 cc แก่ผู้ป่วย พบว่าไม่มีอาการผิดปกติตัง้แต่แรกและใน

ภายหลงั เจาะ DTX ครัง้แรกได้ 92 mg% และ 155 mg% ใน

อีกหน่ึงชัว่โมงภายหลงั

1.กรณีน้ีนับเป็น adverse event หรอืไม่

2. จะนับเป็น error ระดบัใด

3. เป็น near miss หรอื ไม่



1.กรณีน้ีไม่นับเป็น adverse event เพราะคนไข้ไม่

อนัตราย

2. จะนับเป็น error ระดบั D

3. เป็น near miss เพราะมีโอกาสทาํให้คนไข้เกิดอนัตราย

จาก hypoglycemia นับทัง้ท่ีถึงตวัผูป่้วยแล้ว

คนไข้รายน้ีได้รบัการช่วยเหลือหลงัเกิด error จนไม่มี

อาการเลย แต่ต้องทบทวนRCA



แพทยส์ัง่ยาแก้ปวดหลงัผา่ตดัparacetamol (500 mg) 

oral 1 tab เม่ือมีอาการปวดทกุ 6 ชัว่โมง พยาบาล

เกือบให้ยา 2 เมด็เม่ือผูป่้วยแจ้งว่ามีอาการปวด แต่

พยาบาลคู่เวรดกัจบัได้ จึงให้ยาแก้ปวดแค่ 1 เมด็

1. เป็น error ระดบัใด

2. เป็น near miss หรือ ไม่



1. เป็น error ระดบั B

2. ไม่เป็น near miss เพราะไม่เกิดอนัตรายถึงแม้

ได้รบั Paracetamol ไป 2 เมด็



สรปุเราต้องพิจารณาว่า error นัน้มี potential ท่ีจะทาํ

ให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ป่วย จึงนับเป็น near miss หรือ 

potential adverse event ต้องRCA

ไม่ใช่ว่า error ทุกอย่างท่ีไม่ถึงผู้ป่วย(level A B)คือ 

near miss  ไม่ต้อง RCA
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