
เอะ…หาความเสี่ยงกอนไดกอนโดยใช  

Trigger Tool 

                        วิสุทธิ์ อนันตสกุลวัฒน 

;; 



Siriraj CTT vs ThaiHA CTT 

• ThaiHA Concurrent Trigger Tools 

• นําความรูจากการใชtrigger tool มาทบทวนเวชระเบียนมาสูการปรับใชระหวาง

คนไขยังไมจําหนาย 

• ทบทวน trigger ทั้งหมด ปรับเหลือ 27ตัวท่ีจะมาใช 

• สื่อสาร การทําความเขาใจเรื่อง trigger, errors,การตัดสินวาเหตุการณใดเปน AE 

กับบุคคลากรสวนใหญของโรงพยาบาล 

• รณรงคใหมีการใชทั่วโรงพยาบาล 



การนําไปใชมี 3 ขั้นตอน 

 

ขั้นตอนที่1 

ในชวงเวลาที่เรารับผดิชอบ  ใหดูวามี Trigger  

เหลานี้เกิดขึน้หรอืไม 



Thai  HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

ระบบเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการระงับ

ความรูสึก 

A1 ผูปวยที่ประสบภาวะแทรกซอนจากการระงับความรูสึก  ซ่ึงมีความ

รุนแรงต้ังแต E ข้ึนไป 

(Anesthesia) 

 

A2 ผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการระงับความรูสึกระหวางผาตัด 

A3 ผูปวยที่ไดรับการใส ET tube ใน RR 

หองเลือด  (Blood bank) B1 ผูปวยท่ีไดรับ massive  transfusion (ใหเลือด 10 หนวย ภายใน 3 ชั่วโมง 

หรือ Total Blood Volume ใน 24 ช่ัวโมง) 

B2 ผูปวยที่มีอาการหรือสงสัยวาจะมีการแพเลือด/สวนประกอบของเลอืด 



Thai  HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

การดูแลผูปวยวิกฤติ C1 ผูปวยที่ยายเขา ICU โดยไมไดวางแผน 

(Critical Care) C2 ผูปวยที่มี cardiac arrest หรือ pulmonary  และชวยชีวิตรอด 

ระบบเฝาระวังการใชยา (Drug) D1 ผูปวยที่มี ADE หรือสงสัยวาจะมี ADE และมีความรุนแรงต้ังแต E ข้ึน

ไป(ใหยาผิด , แพยา , ผลขางเคียงรุนแรง) 

หองฉุกเฉิน (Emergency care) E1 ผูปวยที่กลับมาตรวจซํ้าที่ ER โดยมิไดนัดหมายภายใน 48 ช่ัวโมง แลว

ไดรับการรับไวในโรงพยาบาล 



Thai  HA Trigger 

 

แหลงขอมูล 

 

รหัส 

 

ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

 

ระบบเฝาระวังการติดเช้ือใน 

 

I1 

 

ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีการติดเช้ือใน รพ. 

โรงพยาบาล  (Healthcare Associated 

Infection) 



Thai  HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

หองปฏิบัติการทางการแพทย

(Lab) 

L1 คา blood sugar < 50 หรือ > 500 mg/dl ยกเวนทารก

แรกเกิด  

L2 Hemoculture  ใหผลบวก 

L3 PTT > 100 sec, INR > 6 

ระบบเวชระเบียน       (Medical  

Record) 

M1 ผูปวยที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ําภายใน 28 วัน โดยมิได

วางแผน และดวยการวินิจฉัยโรคเดิม 

M2 ผูปวยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 



Thai  HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

รายงานพยาบาลเวรตรวจการ (Nurse) N1 เหตุการณไมพึงประสงคที่อาจมีความรุนแรงต้ังแตระดับ E  ข้ึนไป 

ระบบเฝาระวังมารดาและ ทารกเกิด 

(Obstetrics) 

O1 มารดาที่มีภาวะแทรกซอนระหวางการคลอด (เชน severe pre-

eclampsia/eclampsia,PPH,3rd or 4th degree  laceration,birth 

injuries) 

O2 ทารกแรกเกิดที่มี APGAR score < 7 ที่ 5 นาที 

ระบบรายงานอุบัติการณ R1 การพลัดตกหกลม 

(Incident report) R2 แผลกดทับ 

R3 ผูปวยที่มีพฤติกรรมรุนแรงเสี่ยงตอการทํารายตนเอง ผูอื่นและสิ่งของ หรือ

พยายามฆาตัวตาย 



Thai  HA Trigger 

แหลงขอมูล รหัส ตัวสงสัญญาณ (Trigger) 

ระบบเฝาระวังผูปวย ที่ไดรับ

การผาตัด  

S1 ผูปวยที่เกิดการบาดเจ็บตออวัยวะระหวางผาตัด หรือตองถูกตัดอวัยวะ 

(Surgical care) S2 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดซํ้าโดยมิไดมีการวางแผน 

S4 ผูปวยที่มีภาวะ acute MI ระหวางผาตัดหรือหลังผาตัด 

S5 ผูปวยที่เขารับการผาตัดนานเกินกวา 6 ช่ัวโมง 

S7 ผูปวยที่สงสัยวามี retained foreign body 

S8 ผูปวยที่ตองรับไวใน ICU หลังการผาตัดโดยไมไดวางแผน 



ข้ันตอนที่ 2 

เม่ือสงสัยวาเปน AE หรือไม  ใชคําถาม 4 ขอนี้ 

1.  ถาเรื่องนี้เกิดกับเราจะสบายใจไหม 

2.  เกิดจากธรรมชาติของโรคหรือเกิดจากการรักษาพยาบาล ? 

3. เรื่องที่เกิดเราตั้งใจใหเกิดขึ้น ? 

4. ความรุนแรงของเหตุการณเทากับ ระดับ E ขึ้นไป ? 



ขั้นตอนท่ี 3 

เม่ือคิดวาเปน AE 

1.  วินิจฉัยภาวะ หรือโรคแทรกซอนที่เกิดขึ้นใหได 

2.  แจงหัวหนาหนวยงาน / เวรตรวจการ / แพทยผูรับผิดชอบมารวมรับทราบ  ประเมินผูปวย และ

วินิจฉัย รวมดูแลรักษาเพ่ือผอนหนักเปนเบา 

3. ใหขอมูลที่เปนแนวทางเดียวกันแกคนไขและญาติ 



ขั้นตอนท่ี 3 

เม่ือคิดวาเปน AE 

4.   บันทึกขอมูลเวชระเบียนที่ละเอียดพอตามเวลาของเหตุการณ พรอมเปนหลักฐานและ
ตองปองกันการคัดลอก 

5.  ประเมินความไมพึงพอใจของผูปวยและญาติ  มีเวลาและโอกาสใหทีมไกลเกลี่ย
ปฏิบัติงาน 

6.  ทบทวนเรื่องคาใชจายในการรักษา มีโอกาสใหความชวยเหลือ 

      



ขั้นตอนท่ี 3 

เม่ือคิดวาเปน AE 

7.  หลังเกิดเหตุการณ  นําเรื่องที่เกิดขึ้นมาทบทวนเชิงระบบตาม Care Process ทํา RCA  ถาเปน 

Preventable AE ใหปรับปรุงความเสี่ยงโดยนําแนวคิด Human Factor Engineering (การ

ทบทวนตองเปนแบบ Blameless  Environment) 

หมายเหตุ 

     * เม่ือมี Trigger แตทบทวนแลวไมใช AE ไมตองรายงาน เชน ตายตามภาวะของโรค 

     *  ใชขอมูลนี้ประกอบการสงเวรในประเด็นความเสี่ยงของหนวยงาน และผูตรวจการ 



Siriraj CTT vs ThaiHA CTT 

 ผลของการนําThaiHA CTTมาใช  

    

    สามารถคนพบAE มากขึ้น รายงานอุบัติการณความเสี่ยงที่ระดับ Eขึ้นไปสูงขึ้นมาก 

     สามารถบรรเทาผลกระทบ ผอนหนักเปนเบาไดเพราะรูเร็ว 

     ลดกรณีที่ไมพึงพอใจ จนฟองรอง 



Siriraj CTT vs ThaiHA CTT 

ความเหมือนของSiriraj CTT และThaiHA CTT  

           

  เปนความพยายามลดอันตรายของผูปวยจากการเกิด AE ขณะอยู

โรงพยาบาล 



Siriraj CTT vs ThaiHA CTT 

ความแตกตางของSiriraj CTT และThaiHA CTT  

    

    Si CTT เปน modified early warning signs หาวิธีเฝาระวังอยางเขมขน ผานการทบทวนแบบสห

สาขาจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือลดอันตรายจากกลุมโรคสําคัญบางโรค  เปนการปองกันการเกิดAE  

    ThaiHA CTT   เปน early detection AE ขณะยังอยูโรงพยาบาล ซ่ึงชากวาของศิริราช แตก็มี

โอกาสแกไข ผอนหนักเปนเบาลง และสามารถใชไดในทุกหอผูปวยของโรงพยาบาล 
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