II – 1.2 ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ
ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
1
ประสาน
ระบบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความเสี่ ยง
และระบบสารสนเทศ
ค้นหาและจัดลาดับ
ความสาคัญของ
2 ความเสี่ ยง

6

ปรับปรุง
3

4

กาหนดมาตรการ
ป้ องกัน, สื่อสาร,
สร้างความตระหนัก

ประเมิน
ประสิทธิผล
5

ระบบรายงานอุบตั ิ การณ์

วิเคราะห์สาเหตุ

ทบทวนการดูแลผู้ป่วย

พัฒนาคุณภาพการดูแล
สาหรับกลุ่มเป้ าหมาย

รายงาน วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์

1

แก้ปัญหา

ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

2 กาหนดกลุ่ม/วัตถุประสงค์
3 กาหนด KPI
4 ใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย

II – 1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มปี ระสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุ ณภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะบูรณาการ

II-1.2 ก. ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย (RSM)
IS, HR, IC, Drug,
OccH. MedRec.,
IncidentRp., Prof.Gov.
CustomerR., FacilityM.

วิเคราะห์ระบบงานที่
เกี่ยวข้อง

ออกแบบกลไก
ประสานงาน

ค้นหาความเสี่ยง
จัดลาดับความสาคัญ
ทุกหน่วยงาน ทุกระบบ ทุกระดับ
ประมวลเป็ นภาพรวมของ รพ.

เชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลข่าวสาร

กาหนดมาตรการ
ป้ องกัน (HFE)
กาหนดเป้ าหมาย
ความปลอดภัย

RSM ที่มี
ประสิทธิผล
ปรับปรุงระบบ
RSM

สื่อสาร สร้าง
ความตระหนัก

Safety culture, risk iden.
coverage, compliance, report
coverage, loss prevention

ประเมินประสิทธิผล
ของระบบ RSM

ติดตาม

แก้ปัญหา

ปฏิบตั ิ

วิเคราะห์แนวโน้ม
และ RCA

ระบบรายงานอุบตั กิ ารณ์
เรียนรู้

II – 1.2 ระบบบริ หารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มปี ระสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน รวมทัง้ การพัฒนาคุ ณภาพการ
ดูแลผูป้ ่ วยในลักษณะบูรณาการ
high risk, high cost
high volume
high variation
High coordination
area specific

ระบุกลุ่มโรค
สาคัญ

II-1.2ข. คุณภาพการดูแลผู้ป่วย

วิเคราะห์
กระบวนการดูแล/
ประเด็นสาคัญ
กาหนดเป้ าหมาย
การดูแล

Evidence

กาหนดแนวทาง
การดูแล

พัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูป้ ่ วย
กาหนด/ติดตาม
ตัวชีว้ ดั
Outcome
Care process
Improvement process
Support process

ตามรอย
ดูแลผูป้ ่ วย

Trigger

KPI
Evidence-base
MedRec
Drug

Need & expectation of patient
Evidence-base
Waste reduction (Lean)
Safety
Holistic, Innovation, Multidisc. team
Benchmark, R2R

กิจกรรมทบทวน
Bedside
Complaint
IC
Refer

เป้ าหมายการ
พัฒนารายโรค

ผูป้ ่ วยได้รบั
การดูแลอย่างมี
คุณภาพและ
ปลอดภัย

โรค
ระบบงาน
โอกาสพัฒนา
ปรับปรุงระบบงาน
Incident
UR
Competency
Blood

II – 3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
(Physical Environment and Safety)
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย เจ้าหน้ าที่
และผู้มาเยือน องค์กรสร้างความมั ่นใจว่าผู้อยู่ในพื้นที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภยั
วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

1 โครงสร้างอาคารสถานที่
ระบบบริหารอาคาร
2 สถานที่และ รปภ.
4

การบริหารความเสี่ ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม

1 วิเคราะห์

การตรวจสอบเพื่อ
3 ค้นหาความเสี่ ยง
5

2 ทาแผน -> ปฏิบตั ิ

การฝึ กอบรม

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
1

ข. วัสดุและของเสียอันตราย
กระบวนการที่ปลอดภัย
เลือก สัมผัส จัดเก็บ
เคลื่อนย้าย ใช้ กาจัด

การฝึ กซ้อม 3

ความปลอดภัย
ความผาสุก
ของผูป้ ่ วย
และเจ้าหน้ าที่

จัดทาแผนและนาไปปฏิบตั ิ

2 สร้างความตระหนัก/ฝึ กซ้อม
3 บารุงรักษาระบบและเครื่องมือ

II -3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอือ้ ต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ และผูม้ าเยือน องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าผูอ้ ยูใ่ น
พืน้ ที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุ กเฉิน อื่นๆ

II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ให้ความรู้
กาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบ

วางแผนบริหาร
อาคารสถานที่
และสิง่ แวดล้อม
การรักษาความปลอดภัย
วัตถุอนั ตราย ภาวะฉุกเฉิน
อัคคีภยั เครื่องมืออุปกรณ์
สาธารณูปโภค

ประเมินความ
เสี่ยงด้าน
สิง่ แวดล้อม

วิเคราะห์
กฎหมาย

แผนบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
สิง่ แวดล้อม

นาแผนไปปฏิบตั ิ

ติดตามกากับ

ตรวจสอบอาคาร
สถานที่/สิง่ แวดล้อม

ปรับปรุง/เปลี่ยน
ทดแทน

ระบบรายงาน
อุบตั กิ ารณ์

ประเมินการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย

ทบทวน/ปรับปรุง

สิง่ แวดล้อมที่
ปลอดภัย

ตอบสนอง
วิเคราะห์

ดาเนินการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย

กาหนดแนวทาง
แก้ไขป้ องกัน

II -3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอือ้ ต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ และผูม้ าเยือน องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าผูอ้ ยูใ่ น
พืน้ ที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุ กเฉิน อื่นๆ

II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย

ระบุรายการวัสดุหรือ
ของเสียอันตราย

เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
และ spill kit

ปฏิบตั ติ ่อการหก รัวไหล
่
สัมผัส อย่างถูกต้อง

จัดทาข้อกาหนดในการ
เลือก สัมผัส จัดเก็บ
เคลื่อนย้าย ใช้ กาจัด

หยิบสัมผัส จัดเก็บ
เคลื่อนย้าย ใช้ ถูกต้อง

ปลอดภัยจากวัสดุและ
ของเสียอันตราย

กาจัดอย่างปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย
ระบุประเภท โอกาสเกิด และผล
บทบาทขององค์กร กลยุทธ์การสื่อสาร
การจัดการทรัพยากร การจัดการดูแลผู้ป่วย
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนับสนุนอื่นๆ
การป้ องกันการระบาด สถานทีส่ ารอง การเคลื่อนย้าย
การมอบหมายบทบาทและหน้าทีร่ บั ผิดชอบ

วิเคราะห์ภาวะ
ฉุ กเฉิน/ภัยพิบตั ิ

จัดทาแผนรองรับภาวะ
ฉุ กเฉิน/ภัยพิบตั ิ

ภัยธรรมชาติ (พายุ น้าท่วม แผ่นดินไหว)
ภาวะทีท่ าให้บริการต้องหยุดชะงัก
ความต้องการบริการเพิม่ ขึน้ อย่างฉับพลัน
(โรคระบาด อุบตั ิภยั อาวุธชีวภาพ อุบตั ิเหตุหมู่)

ฝึกซ้อมเพื่อทดสอบ
แผน

สรุปบทเรียน
ปรับปรุงแผน

II-3.1 ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
พร้อมที่จะให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง

II -3.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอือ้ ต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่ และผูม้ าเยือน องค์กรสร้างความมันใจว่
่ าผูอ้ ยูใ่ น
พืน้ ที่อาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภยั วัสดุและของเสียอันตราย หรือภาวะฉุ กเฉิน อื่นๆ
ประเมินผลความพร้อม
การฝึกอบรม ความรู้

II-3.1 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั

ค้นหาและป้ องกันความเสีย่ งจากอัคคีภยั
การบารุงรักษาและใช้อุปกรณ์
แนวทางปฏิบตั ิเมื่อเกิดอัคคีภยั
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์
การเข้าร่วมฝึ กซ้อม

แผนความปลอดภัย
ด้านอัคคีภยั
การสารวจค้นหาจุดเสีย่ ง
การป้ องกันความเสีย่ ง
การตรวจจับแต่ เริ่มแรก
การดับเพลิงและการควบคุมควัน
การเคลื่อนย้าย/ขนย้าย

ให้ความรูเ้ พื่อสร้าง
ความตระหนัก

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั
และการเคลื่อนย้าย

ปฏิบตั ติ ามแผนเมื่อ
เกิดเหตุการณ์

ตรวจสอบ ทดสอบ บารุงรักษาระบบ
และเครื่องมือป้ องกัน/ควบคุมอัคคีภยั
เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบดับเพลิง
ระบบน้าสารอง ระบบสาหรับอาคารสูง อุปกรณ์ผจญเพลิง

ผูอ้ ยูใ่ นอาคารสถานที่
ปลอดภัยจากอัคคีภยั

ป้ ายบอกและทางออก
สารวจ/ค้นหาจุดเสี่ยง
จากัด/ห้ามสูบบุหรี่

ป้ องกัน/ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอัคคีภยั

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)
องค์กรสร้างความมั ่นใจว่ามีเครื่องมือที่จาเป็ น พร้อมใช้งานทาหน้ าที่ได้เป็ นปกติ และมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จาเป็ นอยู่ตลอดเวลา

ก. เครื่องมือ
1

2

ข. ระบบสาธารณูปโภค

แผนบริหารเครื่องมือ -> ปฏิบตั ิ
(ได้ผล ปลอดภัย เชื่อถือได้)
คัดเลือก / จัดหา, จัดทาบัญชีรายการ, ตรวจสอบ
ทดสอบ และบารุงรักษา, ให้ความรูผ้ ใู้ ช้,
แนวทางปฏิบตั เิ มื่อมีเหตุฉุกเฉิน

เครื่องมือที่จาเป็ นมีความพร้อมใช้

3 ติดตามข้อมูลเพื่อปรับปรุง / จัดหาทดแทน

1 แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบตั ิ
(ได้ผล ปลอดภัย เชื่อถือได้)
จัดทาบัญชีรายการ, แผนผังตาแหน่งที่ตงั ้ ,
ตรวจสอบ ทดสอบ และบารุงรักษา, แนวทาง
ปฏิบตั ฉิ ุ กเฉิน, ระบบปรับและระบายอากาศ

2

ระบบไฟฟ้ าสารองในจุดที่จาเป็ น
บารุงรักษา ทดสอบ ตรวจสอบ

3 ติดตามข้อมูลเพื่อปรับปรุง / จัดหาทดแทน

ระบบที่พร้อมใช้การ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีเครื่องมือที่จาเป็ น พร้อมใช้งานทาหน้าที่ได้เป็ นปกติ และมีระบบสาธารณู ปโภคที่จาเป็ นอยูต่ ลอดเวลา

II-3.2 ก. เครื่องมือ
การคัดเลือกและจัดหา
การจัดทาบัญชีรายการ
การตรวจสอบ ทดสอบ
การบารุงรักษา
การให้ความรู้แก่ผู้ใช้
การปฏิบตั ิเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิน

มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ

วิเคราะห์เครื่องมือที่
ต้องการ

แผนบริหารเครื่อมือ

คัดเลือกและจัดหา
เครื่องมือ

ทบทวน/ปรับปรุง
แนวทางปฏิบตั เิ มื่อ
มีเหตุฉุกเฉิน

ติดตามกากับ

ให้ความรูแ้ ก่ผใู้ ช้

ให้บริการผูป้ ่ วย

ทดสอบสมรรถนะ
และความปลอดภัย

ตรวจสอบความ
พร้อมใช้

จัดทาบัญชีรายการ

ทดสอบ/สอบเทียบ
บารุงรักษาเชิง
ป้ องกัน

วางแผนปรับปรุง/จัดหาทดแทน

ติดตามรวบรวมข้อมูล

มีเครื่องมือที่จาเป็ น
พร้อมใช้ เชื่อถือได้
ปลอดภัย

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีเครื่องมือที่จาเป็ น พร้อมใช้งานทาหน้าที่ได้เป็ นปกติ และมีระบบสาธารณู ปโภคที่จาเป็ นอยูต่ ลอดเวลา

II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค
จัดทาบัญชีรายการและแผนผังทีต่ งั ้
การตรวจสอบ ทดสอบ
การบารุงรักษา
การควบคุมการปนเปื้ อน
การปฏิบตั ิเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิน

มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ

ระบบตรวจสอบ
ทดสอบ บารุงรักษา

แผนบริหารระบบ
สาธารณู ปโภค
ไฟฟ้ าปกติ/สารอง
น้าสะอาด/แหล่งสารอง

บัญชีองค์ประกอบ/
แผนผังที่ตงั ้

ทบทวน/ปรับปรุง

ตรวจสอบ
แหล่งทางเลือก

ติดตามคุณภาพน้า/
ป้ องกันการปนเปื้ อน

แก๊สทางการแพทย์

ระบบสื่อสาร
ระบบระบายอากาศ

ป้ องกันการปนเปื้ อนในอากาศ

ระบบขนส่ง
วางแผนปรับปรุง/จัดหาทดแทน

ติดตามรวบรวมข้อมูล

ติดตามกากับ

มีระบบ
สาธารณู ปโภคที่
จาเป็ นพร้อมใช้
ตลอดเวลา

II – 4.1 ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(Infection Prevention and Control Program)
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม
ได้รบั การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการประสานงานที่ดี

ข. การจัดการและทรัพยากร
ก. การออกแบบระบบ
3

1

บริ บท
ขนาด บริการ ผู้ป่วย

ความรู้
การปฏิ บตั ิ
กฎหมาย
เป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
มาตรการ

จุดเน้นในการป้ องกัน

1

กากับดูแล
กาหนดนโยบาย/มาตรการ
วางแผน ประสานงาน
ติดตามประเมินผล

4

ครอบคลุม

5

ประสาน
กับระบบ
คุณภาพ

2

การติ ดเชื้อสาคัญ

คณะกรรมการ IC

6

ประสานสู่
การปฏิ บตั ิ
ทัง้ องค์กร

การดาเนินงาน
ป้ องกันและควบคุม
3

ทรัพยากรเพียงพอ

4

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน

5

ฝึ กอบรมบุคลากร

6

เสริ มพลังชุมชน

ICN

2

การติดเชื้อ
ตา่ ที่สุด

II – 4.1 ระบบการป้ องกันและควบคุมการติ ดเชื้อ
ระบบการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ขององค์กร ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม ได้รบั การสนับสนุนทรัพยากรเพียงพอ และมีการ
ประสานงานที่ดี

คณะกรรมการ IC
ขนาด บริการ
ผูป้ ่ วย
กาหนดการติดเชือ้
ที่เป็ นจุดเน้น

กากับดูแล กาหนด
นโยบาย/มาตรการ
วางแผน ประสานงาน
ติดตามประเมินผล
ความรูแ้ ละกฎหมาย
เป้ าประสงค์
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
มาตรการ

ครอบคลุมทุกพืน้ ที่

ประสานกับระบบคุณภาพ
ประสานสู่การปฏิบตั ทิ งั ้ องค์กร

ICN คุณสมบัตแิ ละ
จานวนเหมาะสม

ฝึกอบรมบุคลากร

ทรัพยากรเพียงพอ

ระบบ IC มีทรัพยากรและการ
จัดการที่ดี

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน

เสริมพลังชุมชน

ระบบ IC มีการ
ออกแบบที่ดี

การติดเชือ้ ต่ าที่สุด

II – 4.2 ปฏิบตั ิการป้ องกันการติดเชื้อ (Infection Prevention)
องค์กรสร้างความมั ่นใจว่ามีการปฏิบตั ิ ที่เหมาะสมเพื่อการป้ องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ติดตามประเมินผล

ออกแบบระบบ

จัดการ

1

กลยุทธ์เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการติดเชื้อ

2

ควบคุมสิ่งแวดล้อม

3

ป้ องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ ยง

4

ป้ องกันการติดเชื้อสาคัญ

5

การดูแลผูป้ ่ วย
ที่มีความซับซ้อน

Standard Precaution
Clean/disinfect/sterilize
Infectious waste
Hand hygiene

โครงสร้างอาคาร,
การระบายอากาศ, ที่ล้างมือ
OR, LR, ICU, ซักฟอก,
จ่ายกลาง, ครัว,
กายภาพบาบัด, เก็บศพ

SSI, VAP, CAUTI, IV
infection, BSI, Sepsis
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเลือด,
ภูมิต้านทานตา้ , เชื้อดื้อ
ยา, การติ ดเชื้ออุบตั ิ ใหม่

ทรัพยากรสนับสนุน

การติดเชื้อ
ตา่ ที่สดุ

II – 4.2 ปฏิ บตั ิ การป้ องกันการติ ดเชื้อ
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสมเพื่อการป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

II-4.2 ก. (1) กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ ยงจากการติดเชื้อ
การแยกผูป้ วย
Standard Precautions

ระบุความเสียงต่อการ
ติดเชือ้ ในหัตถการและ
กระบวนการต่างๆ

กาหนดกลยุทธ์เพื่อ
ลดความเสี่ยง ทา
คู่มอื ให้ความรู้

มีการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสม

การจัดการกับสิง่ ที่
ปนเปื้ อนเชือ้ โรค

ฝุ่ นละอองในอากาศ
การกรองอากาศ
การปนเปื้ อนทางอากาศ
Endotoxin ในน้า (hemodialysis)
การรื้อถอน ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร

การติดเชือ้
ต่ าที่สุด

Hand Hygiene

ควบคุมด้วยเครื่องกล
และวิศวกรรม

ประเมินความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ เนื่องจาก
โครงสร้าง/สิง่ แวดล้อม
การล้างมือ
การทาความสะอาด
การแยกพืน้ ทีส่ ะอาด/ปนเปื้ อน

การทาความสะอาด
ทาลายเชือ้ และ
ทาให้ปราศจากเชือ้

ปรับปรุง

จัดสถานที่และสิง่
อานวยความสะดวก

บารุงรักษาและทาความ
สะอาด

positive ventilation system
biological hoods
thermostats

มีการควบคุม
สิง่ แวดล้อมที่ดี

II-4.2 ก.(2) ควบคุมสิ่งแวดล้อม

II – 4.2 ปฏิ บตั ิ การป้ องกันการติ ดเชื้อ
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสมเพื่อการป้ องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

II-4.2 ก.(3) ป้ องกันและควบคุมการติดเชื้อในพื้นที่เสี่ ยง
ระบุความเสี่ยงต่อการ
ติดเชือ้ ในพืน้ ที่ต่างๆ

กาหนดแนวทางเพื่อ
ลดความเสี่ยง ทา
คู่มอื ให้ความรู้

OR, LR, ICU
ซักฟอก, จ่ายกลาง, โรงครัว
ห้องเก็บศพ, กายภาพบาบัด

ระบุการติดเชือ้ ที่
สาคัญ
CAUTI, VAP, SSI
ติดเชือ้ จากการให้สารน้า
ติดเชือ้ ในกระแสเลือด

ระบุผปู้ ่ วยที่ตอ้ งใส่ใจ
เป็ นพิเศษ
HIV, hepatitis B & C; ผู้ป่วยทีไ่ ด้รบั
เคมีบาบัด, ผู้ป่วยโรคเลือด, MRSA,
VRE, Bird Flu, SARS, MERS-CoV

ตรวจสอบ ( checklist)
ปรับปรุงโครงสร้าง

มีการปฏิบตั /ิ ดูแลที่
เหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่

II-4.2 ก.(4) ป้ องกันการติดเชื้อสาคัญ
กาหนดแนวทาง
ป้ องกัน ให้ความรู้
จัดหาสิง่ อานวย
ความสะดวก

ติดตามการปฏิบตั ิ

มีการดูแลผูป้ ่ วยอย่าง
เหมาะสม

ทบทวนและปรับปรุง

II-4.2 ก.(5) การดูแลผูป้ ่ วยที่ต้องใส่ใจเป็ นพิเศษ

การติดเชือ้
ต่ าที่สุด

II – 4.3 การเฝ้ าระวัง ติดตามกากับ และควบคุมการระบาด
(Surveillance, Monitoring, and Outbreak Control)
องค์กรใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติดตามกากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเชื้อ
และจัดการกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล

4

ออกแบบระบบ
การจัดการ
และทรัพยากร

การป้ องกันการติดเชื้อ

ใช้สารสนเทศ

ก. การเฝ้ าระวังและติดตามกากับ

วางแผน ค้นหาการระบาด
ให้ความรู้ ปรับปรุงระบบ
แก้ปัญหาผูป้ วยเฉพาะราย

1
2

ข. การควบคุมการระบาด
1
2

3

บ่งชี้ การระบาด

สืบค้นและควบคุม

5

Active ongoing
prospective surveillance
Monitor of other
serious NI
ติดตามการใช้ยาต้านจุล
ชี พและความไวของเชื่อ
ร่วมมือกับภายนอก
ค้นหาและตอบสนองต่อการ
อุบตั ขิ องเชือ้ โรคใหม่และ
เชือ่ โรคดื้อยา

การติดเชื้อ
ตา่ ที่สดุ

II – 4.3 การเฝ้ าระวัง ติ ดตามกากับ และควบคุมการระบาด
องค์กรใช้วธิ กี ารที่เหมาะสมในการเฝ้ าระวังและติดตามกากับ เพื่อค้นหาและควบคุมการติดเชือ้ และจัดการกับสถานการณ์ท่ี มกี ารระบาดของการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล

III-4.3 ก. การเฝ้ าระวังและติดตามกากับ
ทบทวนประสิทธิภาพ

กาหนดการติดเชือ้ ที่เป็ น
เป้ าหมายของการเฝ้ าระวัง

แก้ปัญหาผูป้ ่ วย
เฉพาะราย

เฝ้ าระวัง

เกณฑ์วนิ ิจฉัยและแบบ
เก็บข้อมูลมาตรฐาน
กาหนดแนวทางการรับรู้
การติดเชือ้ รุนแรงอื่นๆ
ติดตามการใช้ยาต้านจุล
ชีพและความไวของเชือ้

สื่อสาร ให้ความรู้

วิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอกและ
ชุมชนในการค้นหาและตอบสนอง
เชือ้ โรคอุบตั ิใหม่และเชื่อโรคดือ้ ยา

วางแผน ออกแบบ ปรับปรุง
ระบบ IC

ระบบ IC ที่มี
ประสิทธิภาพ

บ่งชีก้ ารระบาด
สอบสวนทางระบาดวิทยา
มาตรการควบคุมที่เหมาะสม
รอบด้าน ทันกาล

ยุตกิ ารระบาด

III-4.3 ข. การควบคุมการระบาด

II – 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสารองยา
(Medication Planning, Management, and Storage)
องค์กรสร้างความมั ่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล
พร้อมทัง้ การมียาที่มีคณ
ุ ภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผู้ป่วย

ก. การวางแผนและการจัดการ
2

บัญชียาโรงพยาบาล
จากัดรายการ มาตรการความปลอดภัย
สาหรับยาใหม่และยานอกบัญชี

ข. การเก็บและสารองยา

3 จัดหายา
ยาในบัญชี ยาขาดแคลน
ยาจาเป็ นเร่งด่วน

4 ลดความเสี่ยงในการใช้ยา
ระบุยา ออกแบบกระบวนการ

1 คณะกรรมการ

สหสาขาวิ ชาชีพ

1

การเก็บ/สารองยา
เพียงพอ มีคณ
ุ ภาพ คงตัว พร้อมใช้

2

ยา/เวชภัณฑ์ฉุกเฉิ น
ในหน่ วยดูแลผู้ป่วย
ควบคุม ทดแทน

กาหนดทิศทาง ส่งเสริม
ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3

นโยบายป้ องกัน ME/ADE
5

ตอบสนอง ME/ADE
อย่างเหมาะสม

7

ประเมินและปรับปรุง

6

สื่อสาร
ให้ความรู้

4

การจัดการกับ
ยาที่ถกู ส่งคืน

ระบบจ่ายยาเมื่อ
ห้องยาปิ ด

การใช้ยา

ยาที่มีคณภาพสูง
พร้อมใช้

II – 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสารองยา
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาที่มคี ุณภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผูป้ ่ วย

II-6.1 ก. การวางแผนและการจัดการ

ตรวจคุณภาพยาและ
คัดเลือกผูผ้ ลิต

มีเกณฑ์พจิ ารณา: ข้อบ่งชี้
ประสิทธิผล ความเสีย่ ง ต้นทุน
มีรายการยาเท่าทีจ่ าเป็ น

จัดหายา

จัดทา/ทบทวนบัญชียา
รพ.

มีระบบเพื่อจัดหายาที่
จาเป็ นพร้อมใช้

จัดการกับปั ญหายาขาด
แคลน/ยาที่จาเป็ นเร่งด่วน

PTC

มาตรการความปลอดภัย
สาหรับยาใหม่, การใช้ยา
นอกบัญชียา

กาหนดทิศทางและ
ส่งเสริมระบบจัดการด้าน
ยาที่มปี รสิทธิภาพ

ระบุ High Alert Drug

ออกแบบกระบวนการที่
เหมาะสมปลอดภัยในการ
จัดหา เก็บรักษา สังใช้
่
ถ่ายทอดคาสัง่ จัดเตรียม
จ่าย ให้ ติดตามกากับยา

กาหนดความรูท้ ่จี าเป็ น
ประเมินความรูข้ องผู้
ประกอบวิชาชีพ

สื่อสาร ให้ความรูแ้ ก่ผู้
ประกอบวิชาชีพ

แนวทางการป้ องกัน
Med Error/ADE

ระบบบันทึกและรายงาน
ADE

มีระบบการจัดการด้านยาที่
ปลอดภัย เหมาะสม ได้ผล

ประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการด้านยา

II – 6.1 การวางแผน การจัดการ การเก็บและสารองยา
องค์กรสร้างความมันใจในระบบการจั
่
ดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได้ผล พร้อมทัง้ การมียาที่มคี ุณภาพสูงพร้อมใช้สาหรับผูป้ ่ วย

II-6.1 ข. การเก็บและสารองยา
- การจัดการยาควบคุมตามกฎหมาย
- การควบคุมทีบ่ อกวันหมดอายุและ
ทวนกลับถึงแหล่งทีม่ าได้

ตรวจรับ
- รวดเร็ว ป้ องกันการปะปนกับยาเดิม
- ตรวจสอบคุณภาพของห่วงโซ่ความเย็น
- บันทึกข้อมูล ทวนกลับแหล่งทีม่ าได้

เก็บสารองที่คลังยา

ควบคุม

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ แสง
สว่าง การถ่ายเทอากาศ เพื่อ
คุณภาพและความคงตวของยา
-ป้ องกันโจรกรรม/การเข้าถึง

การเก็บยาที่หน่วยใช้
- มียาฉุกเฉินพร้อมใช้/พร้อมให้เข้าถึง
มีระบบดูแลให้เกิดความปลอดภัย
และมีระบบทดแทนยาฉุกเฉินทันที
- ไม่มี electrolyte ความเข้มข้นสูง
- มีระบบคืนกลับทีเ่ หมาะสม
- ยาอยู่ในรูปพร้อมบริหาร
- มีระบบจัดเก็บยาทีผ่ ู้ป่วยนาติดตัวมา

ตรวจสอบ
- สุ่มตรวจยาคงคลังสม่าเสมอ
- ตรวจสอบความเหมาะสมของการเก็บยา

เบิกจ่าย

เรียกคืน รับคืน ทาลาย
- การเรียกเก็บยาทีผ่ ู้ผลิต/ผู้จาหน่าย
เรียกคืน
- การทาลายยาหมดอายุ/ยาทีล่ า้ สมัย
- การส่งคืนยาทีแ่ พทย์ส ั ่งหยุดใช้และ
พิจารณาทาลาย

การเบิกจ่ายที่ปลอภัยเมื่อห้องยาปิ ด
- กาหนดคุณสมบัติของผูจ้ ่ายยา
- ระบบการติดตามหรือขอคาปรึกษาจากเภสัชกร
- การกาหนดรายการยาเท่าทีจ่ าเป็ น
- ระบบการควบคุม/ตรวจสอบปริมาณยาทีใ่ ช้ไป
- การตรวจสอบเพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนทางยา

II – 6.2 การใช้ยา (Medication Use)
องค์กรสร้างความมั ่นใจว่ามีการสั ่งใช้ยาและการให้ยา ที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ก. การสั ่งใช้ยาและถ่ายทอดคาสั ่ง
1

2

ข้อมูลผูป้ ่ วย

Drug Reconcile

5

10

ยาที่ผปู้ ่ วยนามา

รับใหม่ ย้าย จาหน่าย

ทัวไป
่ โรค lab

คาสังใช้
่ ยา

ข้อมูลยา

ชัดเจน เหมาะสม
4

ป้ องกัน
ME/ADE

สื่อสาร/
ถ่ายทอดคาสัง่

ถูกต้อง มีมาตรฐาน

ทบทวน คาสัง่

เหมาะสม ปลอดภัย

ตรวจสอบ
7

จัดเตรียม

2

ให้ยาแก่ผปู้ ่ วย
9

ติดฉลาก

3

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
6

ส่งมอบให้
หน่ วยดูแลผูป้ ่ วย

4
1

นโยบาย
3

ข. การเตรียม จัดจ่าย และให้ยา

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

สะอาด พืน้ ที่ แสงสว่าง ไม่รบกวน

8

ผูป้ ่ วยได้รบั ข้อมูล
มีส่วนร่วม

ติดตามผล
บันทึก

ส่งมอบให้ผปู้ ่ วย
5

รายงาน

7

เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์
ความคลาดเคลื่อนทางยา

II – 6.2 การใช้ยา
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ยา ที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล

ก. การสั ่งใช้ยาและถ่ายทอดคาสั ่ง
การรวบรวมรายการยาที่
ผูป้ ่ วยกาลังใช้
- ข้อมูลผู้ป่วย
- การวินิจฉัยโรค/ข้อบ่งชีก้ ารใช้ยา
- ข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิ

การเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย
การเข้าถึงข้อมูลยา
นโยบายการสังใช้
่ ยาและ
การถ่ายทอดคาสัง่
- รายละเอียดทีจ่ าเป็ นในคาสั ่งใข้ยา
- ข้อควรระวังในการสั ่งยา LASA
- การป้ องกัน fatal drug interaction
- การป้ องกันคาสั ่งใช้ยาทีม่ โี อกาสเกิด
ปั ญหา

การเปรียบเทียบและ
ปรับเปลี่ยนคาสังใช้
่ ยา
(Medication Reconcile)
การเขียนคาสังใช้
่ ยา

ครอบคลุม
- ผู้ป่วยนอกทีม่ โี อกาสเกิดปั ญหาสูง
- การทาผ่าตัด day surgery
- การรับใหม่
- การย้ายหอผู้ป่วย
- การจาหน่าย

การสื่อสาร/ถ่ายทอดคาสัง่

การสังใช้
่ ยาที่ปลอดภัย
ถูกต้อง เหมาะสม

- มาตรฐานการสื่อสารคาสั ่งใข้ยา
- การใช้คาสั ่งใช้ยาด้วยวาจาหรือ
ทางโทรศัพท์
- การดาเนินการเมื่อคาสั ่งใช้ยาไม่
สมบูรณ์ อ่านไม่ออก ไม่ชดั เจน

II – 6.2 การใช้ยา
องค์กรสร้างความมันใจว่
่ ามีการสังใช้
่ ยาและการให้ยา ที่ปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล

II-6.2 ข. การเตรียม จัดจ่าย และให้ยา
ทบทวนคาสังใช้
่ ยา
จัดเตรียมยา
ส่งมอบให้ผปู้ ่ วย

- โดยเภสัชกรหรือผู้ได้รบั การ
ฝึ กอบรมและมอบหมาย
- ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ส่งมอบ
- ให้คาแนะนาการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม

- ฉลากช่วย
- ข้อบ่งชีส้ าหรับคาแนะนา
พิเศษ
- สถานที่ อุปกรณ์
- ช่องทางติดต่อเมื่อมีปัญหา

ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วย

- ตรวจสอบความถูกต้องในการ
บริหารยา
- ได้รบั โอกาสบริหารยาด้วยตนเอง
- ร่วมในการวางแผนจาหน่าย

ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วม

เขียนฉลาก
- เหมาะสม ชัดเจน อ่านง่าย
- ฉลากยาติดจนถึงจุดให้ยา
ผู้ป่วย
- ระบุช่อื ผู้ป่วย ชื่อยา ความ
เข้มข้น และขนาดยา

ส่งมอบให้หน่วยดูแล
ผูป้ ่ วย

ยาที่ผปู้ ่ วยนามา

ตรวจสอบ

ยาตัวอย่าง

- ปลอดภัย รัดกุม
- พร้อมให้ใช้
- ทันความต้องการ
อุปกรณ์ให้ยา

สอบทาน
- ผู้ป่วยถูกคน
- ยากับคาสั ่งใช้ยา
- ขนาดยากับคาสั ่งใช้ยา
- วิธีบริหารยากับคาสั ่งใช้ยา
- เวลาให้ยาทีย่ อมรับได้

บริหารยา

ผูป้ ่ วยได้รบั ยาที่
ปลอดภัย ถูกต้อง
เหมาะสม ได้ผล

- ผลต่ออาการของผู้ป่วย
- ผลต่อสรีรวิทยาของร่างกาย
- ผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์

บันทึก/ติดตามผล
รายงาน ADE
ปรับคาสังใช้
่ ยา

