
มีระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ ของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล้องกนั รวมทัง้การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วยในลกัษณะบรูณาการ

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคุณภาพ
(Risk, Safety, and Quality Management System)

1

ประสาน
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบั
การบริหารความเส่ียง
และระบบสารสนเทศ

ค้นหาและจดัล าดบั
ความส าคญัของ

ความเส่ียง

ก าหนดมาตรการ
ป้องกนั, ส่ือสาร, 

สร้างความตระหนัก
ระบบรายงานอบุติัการณ์
รายงาน วเิคราะห ์ใชป้ระโยชน์

ประเมิน
ประสิทธิผลปรบัปรุง

วิเคราะห์สาเหตุ

แก้ปัญหา

ก าหนดกลุ่ม/วตัถุประสงค์
ก าหนด KPI
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย

ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั

ข. คณุภาพการดแูลผู้ป่วย
2

3

4

1

2

3
4

6

5

ทบทวนการดแูลผู้ป่วย พฒันาคณุภาพการดแูล
ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย



วเิคราะหร์ะบบงานที่
เกี่ยวขอ้ง

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
มรีะบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มปีระสทิธผิลและประสานสอดคลอ้งกนั รวมทัง้การพฒันาคุณภาพการ
ดูแลผูป่้วยในลกัษณะบูรณาการ

ออกแบบกลไก
ประสานงาน

เชื่อมโยงระบบ
ขอ้มูลขา่วสาร

IS, HR, IC, Drug, 

OccH. MedRec., 

IncidentRp., Prof.Gov. 

CustomerR., FacilityM.

คน้หาความเสี่ยง 
จดัล าดบัความส าคญั

ก าหนดมาตรการ
ป้องกนั (HFE)

สื่อสาร สรา้ง
ความตระหนกัทุกหน่วยงาน ทุกระบบ ทุกระดบั

ประมวลเป็นภาพรวมของ รพ. ก าหนดเป้าหมาย
ความปลอดภยั

ปฏบิตัิ

ตดิตาม

ระบบรายงานอุบตักิารณ์

วเิคราะหแ์นวโน้ม
และ RCA

แกปั้ญหา

ประเมนิประสทิธผิล
ของระบบ RSM

ปรบัปรุงระบบ
RSM

Safety culture, risk iden. 

coverage, compliance, report 

coverage, loss prevention

II-1.2 ก. ระบบบริหารความเส่ียงและความปลอดภยั (RSM)

เรยีนรู้

RSM ที่มี
ประสทิธผิล



ระบุกลุ่มโรค
ส าคญั

II – 1.2 ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั และคณุภาพ
มรีะบบบรหิารความเสี่ยง ความปลอดภยั และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มปีระสทิธผิลและประสานสอดคลอ้งกนั รวมทัง้การพฒันาคุณภาพการ
ดูแลผูป่้วยในลกัษณะบูรณาการ

วเิคราะห์
กระบวนการดูแล/
ประเดน็ส าคญั

ก าหนดเป้าหมาย
การดูแล

ก าหนด/ตดิตาม
ตวัชีว้ดั

ก าหนดแนวทาง
การดูแล

ดูแลผูป่้วย
ตามรอย

โอกาสพฒันา

เป้าหมายการ
พฒันารายโรค

ปรบัปรุงระบบงาน

พฒันาคุณภาพ
การดูแลผูป่้วย

high risk, high cost
high volume

high variation
High coordination

area specific

Outcome

Care process
Improvement process 
Support process

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

Benchmark, R2R

KPI Bedside Incident
Evidence-base Complaint UR
MedRec IC Competency
Drug Refer Blood

Evidence

Trigger

II-1.2ข. คณุภาพการดแูลผู้ป่วย

ผูป่้วยไดร้บั
การดูแลอยา่งมี
คุณภาพและ
ปลอดภยั

โรค

ระบบงาน

กจิกรรมทบทวน



ข. วสัดแุละของเสียอนัตราย

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสกุของผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี 
และผู้มาเยือน  องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผู้อยู่ในพื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั 
วสัดแุละของเสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ

โครงสร้างอาคารสถานท่ี

ระบบบริหารอาคาร
สถานท่ีและ รปภ.

กระบวนการท่ีปลอดภยั
เลอืก สมัผสั จดัเกบ็ 
เคลื่อนยา้ย ใช ้ก าจดั

ก. ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ

การตรวจสอบเพื่อ
ค้นหาความเส่ียง

จดัท าแผนและน าไปปฏิบติั

ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน

สร้างความตระหนัก/ฝึกซ้อม

บ ารุงรกัษาระบบและเครื่องมือ

ความปลอดภยั 
ความผาสุก
ของผูป่้วย

และเจ้าหน้าท่ี

II – 3.1 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั

(Physical Environment and Safety)

ง. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั
การบริหารความเส่ียง

ด้านส่ิงแวดล้อม การฝึกอบรม

วิเคราะห์

ท าแผน -> ปฏิบติั การฝึกซ้อม

1

2 3
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ก าหนด
ผูร้บัผดิชอบ

II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพขององคก์รเอือ้ต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูป่้วย เจา้หน้าที่ และผูม้าเยอืน  องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าผูอ้ยูใ่น
พืน้ที่อาคารสถานที่จะปลอดภยัจากอคัคภียั วสัดุและของเสยีอนัตราย หรอืภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

วางแผนบรหิาร 
อาคารสถานที่
และสิง่แวดลอ้ม

วเิคราะห์
กฎหมาย

ประเมนิการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย

ด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย

ใหค้วามรู้

ประเมนิความ
เสี่ยงดา้น
สิง่แวดลอ้ม

แผนบรหิาร
ความเสี่ยงดา้น
สิง่แวดลอ้ม

น าแผนไปปฏบิตัิ

ระบบรายงาน
อุบตักิารณ์

ตอบสนอง

วเิคราะห์
ก าหนดแนวทาง
แกไ้ขป้องกนั

สิง่แวดลอ้มที่
ปลอดภยั

การรกัษาความปลอดภยั
วตัถุอนัตราย ภาวะฉุกเฉิน 
อคัคภียั เครื่องมอือุปกรณ์ 
สาธารณูปโภค

ทบทวน/ปรบัปรุงตดิตามก ากบั

ตรวจสอบอาคาร
สถานที่/สิง่แวดลอ้ม

ปรบัปรุง/เปลี่ยน
ทดแทน

II-3.1 ก. ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ



ระบุรายการวสัดุหรอื
ของเสยีอนัตราย

II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพขององคก์รเอือ้ต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูป่้วย เจา้หน้าที่ และผูม้าเยอืน  องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าผูอ้ยูใ่น
พืน้ที่อาคารสถานที่จะปลอดภยัจากอคัคภียั วสัดุและของเสยีอนัตราย หรอืภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

จดัท าขอ้ก าหนดในการ
เลอืก สมัผสั จดัเกบ็ 
เคลื่อนยา้ย ใช ้ก าจดั

หยบิสมัผสั จดัเกบ็
เคลื่อนยา้ย ใช ้ถูกตอ้ง

เตรยีมอุปกรณ์ป้องกนั
และ spill kit

ปฏบิตัต่ิอการหก รัว่ไหล 
สมัผสั อยา่งถูกตอ้ง

ก าจดัอยา่งปลอดภยัและ
ถูกกฎหมาย

ปลอดภยัจากวสัดุและ
ของเสยีอนัตราย

ฝึกซอ้มเพื่อทดสอบ
แผน

ภยัธรรมชาติ (พายุ น ้าท่วม แผ่นดนิไหว)
ภาวะทีท่ าใหบ้ริการต้องหยุดชะงกั
ความต้องการบริการเพิม่ขึน้อย่างฉบัพลนั 
(โรคระบาด อุบตัิภยั อาวุธชวีภาพ อุบตัิเหตุหมู่) 

วเิคราะหภ์าวะ
ฉุกเฉิน/ภยัพบิตัิ

จดัท าแผนรองรบัภาวะ
ฉุกเฉิน/ภยัพบิตัิ

สรุปบทเรยีน
ปรบัปรุงแผน

ระบุประเภท โอกาสเกดิ และผล
บทบาทขององคก์ร กลยุทธ์การสื่อสาร
การจดัการทรพัยากร การจดัการดแูลผู้ป่วย 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบสนบัสนุนอื่นๆ 
การป้องกนัการระบาด สถานทีส่ ารอง การเคลื่อนยา้ย
การมอบหมายบทบาทและหน้าทีร่บัผิดชอบ

พรอ้มที่จะใหบ้รกิารได้
อยา่งต่อเน่ือง

II-3.1 ข. วสัดแุละของเสียอนัตราย

II-3.1 ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน



แผนความปลอดภยั
ดา้นอคัคภียั

II -3.1 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั
สิง่แวดลอ้มทางกายภาพขององคก์รเอือ้ต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูป่้วย เจา้หน้าที่ และผูม้าเยอืน  องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่าผูอ้ยูใ่น
พืน้ที่อาคารสถานที่จะปลอดภยัจากอคัคภียั วสัดุและของเสยีอนัตราย หรอืภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

ส ารวจ/คน้หาจุดเสี่ยง
ป้องกนั/ลดความเสี่ยง
ต่อการเกดิอคัคภียั

ใหค้วามรูเ้พื่อสรา้ง
ความตระหนกั

ฝึกซอ้มแผนอคัคภียั
และการเคลื่อนยา้ย

ตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรกัษาระบบ
และเครื่องมอืป้องกนั/ควบคุมอคัคภียั

การส ารวจคน้หาจุดเสีย่ง
การป้องกนัความเสีย่ง
การตรวจจบัแต่เริ่มแรก
การดบัเพลงิและการควบคุมควนั
การเคลื่อนยา้ย/ขนยา้ย

ป้ายบอกและทางออก

ปฏบิตัติามแผนเมื่อ
เกดิเหตุการณ์

จ ากดั/หา้มสูบบุหรี่

คน้หาและป้องกนัความเสีย่งจากอคัคภียั 
การบ ารุงรกัษาและใชอุ้ปกรณ์ 
แนวทางปฏิบตัิเมื่อเกดิอคัคภียั
การเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยและอุปกรณ์
การเขา้ร่วมฝึกซอ้ม

ผูอ้ยูใ่นอาคารสถานที่
ปลอดภยัจากอคัคภียั

ประเมนิผลความพรอ้ม
การฝึกอบรม ความรู้ II-3.1 ง. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั

เครื่องตรวจจบัควนั อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม ้ระบบดบัเพลงิ 
ระบบน ้าส ารอง ระบบส าหรบัอาคารสงู อุปกรณ์ผจญเพลงิ



ข. ระบบสาธารณูปโภค

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีเครื่องมือท่ีจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าท่ีได้เป็นปกติ  และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นอยู่ตลอดเวลา

แผนบริหารเครื่องมือ -> ปฏิบติั
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้

คดัเลอืก / จดัหา, จดัท าบญัชรีายการ, ตรวจสอบ 
ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, ใหค้วามรูผู้ใ้ช,้ 

แนวทางปฏบิตัเิมื่อมเีหตุฉุกเฉิน

ระบบท่ีพร้อมใช้การ 
เช่ือถือได้  ปลอดภยั

เครื่องมือท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้

ก. เครื่องมือ

ติดตามข้อมูลเพ่ือปรบัปรงุ / จดัหาทดแทน

II – 3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)

แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค -> ปฏิบติั
(ไดผ้ล ปลอดภยั เชื่อถอืได)้ 

จดัท าบญัชรีายการ, แผนผงัต าแหน่งที่ตัง้, 
ตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรกัษา, แนวทาง
ปฏบิตัฉุิกเฉิน, ระบบปรบัและระบายอากาศ

ระบบไฟฟ้าส ารองในจุดท่ีจ าเป็น
บ ารุงรกัษา ทดสอบ ตรวจสอบ

ติดตามข้อมูลเพ่ือปรบัปรงุ / จดัหาทดแทน

1
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3

1

2

3



มอบหมายผูร้บัผดิชอบ

II – 3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามเีครื่องมอืที่จ าเป็น พรอ้มใชง้านท าหน้าที่ไดเ้ป็นปกต ิ และมรีะบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นอยูต่ลอดเวลา

แผนบรหิารเครื่อมอื

การคดัเลอืกและจดัหา
การจดัท าบญัชรีายการ
การตรวจสอบ ทดสอบ

การบ ารุงรกัษา
การใหค้วามรู้แก่ผู้ใช้

การปฏิบตัิเมื่อมเีหตุฉุกเฉิน

ใหค้วามรูแ้ก่ผูใ้ช้

ทบทวน/ปรบัปรุง

ตดิตามก ากบั

คดัเลอืกและจดัหา
เครื่องมอื

วเิคราะหเ์ครื่องมอืที่
ตอ้งการ

ใหบ้รกิารผูป่้วย

ตรวจสอบความ
พรอ้มใช้

จดัท าบญัชรีายการ

ทดสอบสมรรถนะ
และความปลอดภยั

บ ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกนั

แนวทางปฏบิตัเิมื่อ
มเีหตุฉุกเฉิน

วางแผนปรบัปรุง/จดัหาทดแทน

มเีครื่องมอืที่จ าเป็น
พรอ้มใช ้เชื่อถอืได ้

ปลอดภยั

ตดิตามรวบรวมขอ้มูล

ทดสอบ/สอบเทยีบ

II-3.2 ก. เครื่องมือ



มอบหมายผูร้บัผดิชอบ

II – 3.2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามเีครื่องมอืที่จ าเป็น พรอ้มใชง้านท าหน้าที่ไดเ้ป็นปกต ิ และมรีะบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นอยูต่ลอดเวลา

แผนบรหิารระบบ
สาธารณูปโภค

จดัท าบญัชรีายการและแผนผงัทีต่ ัง้ 
การตรวจสอบ ทดสอบ

การบ ารุงรกัษา 
การควบคุมการปนเป้ือน

การปฏิบตัิเมื่อมเีหตุฉุกเฉิน
ทบทวน/ปรบัปรุง

ตดิตามก ากบั

บญัชอีงคป์ระกอบ/
แผนผงัที่ตัง้

ระบบตรวจสอบ 
ทดสอบ บ ารุงรกัษา

น ้าสะอาด/แหล่งส ารอง

วางแผนปรบัปรุง/จดัหาทดแทน

มรีะบบ
สาธารณูปโภคที่
จ าเป็นพรอ้มใช้
ตลอดเวลา

ตดิตามรวบรวมขอ้มูล

II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค

ไฟฟ้าปกต/ิส ารอง

แก๊สทางการแพทย์

ระบบสื่อสาร

ระบบระบายอากาศ

ตรวจสอบ
แหล่งทางเลอืก

ป้องกนัการปนเป้ือนในอากาศ

ตดิตามคุณภาพน ้า/
ป้องกนัการปนเป้ือน

ระบบขนส่ง



ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือขององคก์ร ได้รบัการออกแบบอย่างเหมาะสม
ได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรเพียงพอและมีการประสานงานท่ีดี

II – 4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ

(Infection Prevention and Control Program)

บริบท
ขนาด บรกิาร ผู้ป่วย

เป้าประสงค์
วตัถปุระสงค์
กลยทุธ์
มาตรการ

การติดเช้ือส าคญั
จดุเน้นในการป้องกนั

ความรู้ 
การปฏิบติั
กฎหมาย

การด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคมุ1

2

3

4 การติดเช้ือ
ต า่ท่ีสุด

ประสานสู่
การปฏิบติั
ทัง้องคก์ร

ครอบคลมุ

ประสาน
กบัระบบ
คณุภาพ

ก. การออกแบบระบบ
ข. การจดัการและทรพัยากร

5

6

คณะกรรมการ IC
ก ากบัดูแล

ก าหนดนโยบาย/มาตรการ
วางแผน ประสานงาน
ตดิตามประเมนิผล

ICN

ทรพัยากรเพียงพอ

ระบบสารสนเทศ
สนับสนุน

ฝึกอบรมบคุลากร

เสริมพลงัชุมชน

3

4

5

6

1

2



ระบบ IC มกีาร
ออกแบบที่ดี

II – 4.1 ระบบการป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือ
ระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ขององคก์ร ไดร้บัการออกแบบอยา่งเหมาะสม ไดร้บัการสนบัสนุนทรพัยากรเพยีงพอ และมกีาร
ประสานงานที่ดี

ขนาด บรกิาร 
ผูป่้วย เป้าประสงค ์

วตัถุประสงค ์กลยทุธ์
มาตรการ

ก าหนดการตดิเชือ้
ที่เป็นจุดเน้น

ความรูแ้ละกฎหมาย

การตดิเชือ้ต ่าที่สุด
ประสานสู่การปฏบิตัทิ ัง้องคก์ร

ครอบคลุมทุกพืน้ที่

ประสานกบัระบบคุณภาพ

ก ากบัดูแล ก าหนด
นโยบาย/มาตรการ

วางแผน ประสานงาน
ตดิตามประเมนิผล

ICN คุณสมบตัแิละ
จ านวนเหมาะสม

ทรพัยากรเพยีงพอ

ระบบสารสนเทศ
สนบัสนุน

ฝึกอบรมบุคลากร

เสรมิพลงัชุมชน

คณะกรรมการ IC

ระบบ IC มทีรพัยากรและการ
จดัการที่ดี



องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือในโรงพยาบาล

II – 4.2 ปฏิบตัิการป้องกันการติดเช้ือ (Infection Prevention)

กลยุทธเ์พื่อลดความ
เส่ียงจากการติดเช้ือ1

การติดเช้ือ
ต า่ท่ีสดุ

Standard Precaution
Clean/disinfect/sterilize
Infectious waste
Hand hygiene

โครงสร้างอาคาร, 
การระบายอากาศ, ท่ีล้างมือควบคมุส่ิงแวดล้อม2

ออกแบบระบบ

จดัการ OR, LR, ICU, ซกัฟอก, 
จ่ายกลาง, ครวั, 
กายภาพบ าบดั, เกบ็ศพ

ป้องกนัและควบคมุการ
ติดเช้ือในพ้ืนท่ีเส่ียง3

SSI, VAP, CAUTI, IV 
infection, BSI, Sepsis

ป้องกนัการติดเช้ือส าคญั4

ผู้ป่วยท่ีติดเช้ือทางเลือด, 
ภมิูต้านทานต า้, เช้ือดื้อ
ยา, การติดเช้ืออุบติัใหม่

การดแูลผูป่้วย
ท่ีมีความซบัซ้อน

5

ทรพัยากรสนับสนุน

ติดตามประเมินผล



II – 4.2 ปฏิบติัการป้องกนัการติดเช้ือ
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัทิี่เหมาะสมเพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

ระบุความเสยีงต่อการ
ตดิเชือ้ในหตัถการและ
กระบวนการต่างๆ

ก าหนดกลยทุธเ์พื่อ
ลดความเสี่ยง ท า
คู่มอื ใหค้วามรู้

การตดิเชือ้
ต ่าที่สุด

การแยกผูป้วย

Standard Precautions

การท าความสะอาด 
ท าลายเชือ้ และ

ท าใหป้ราศจากเชือ้

การจดัการกบัสิง่ที่
ปนเป้ือนเชือ้โรค

Hand Hygiene

มกีารปฏบิตัทิี่เหมาะสม

ประเมนิความเสี่ยงต่อ
การตดิเชือ้เน่ืองจาก
โครงสรา้ง/สิง่แวดลอ้ม

ควบคุมดว้ยเครื่องกล
และวศิวกรรม

บ ารุงรกัษาและท าความ
สะอาด

ปรบัปรุง มกีารควบคุม
สิง่แวดลอ้มที่ดี

II-4.2 ก. (1) กลยุทธเ์พ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ

II-4.2 ก.(2) ควบคมุส่ิงแวดล้อม

การลา้งมอื
การท าความสะอาด

การแยกพืน้ทีส่ะอาด/ปนเป้ือน

จดัสถานที่และสิง่
อ านวยความสะดวก

ฝุ่ นละอองในอากาศ
การกรองอากาศ
การปนเป้ือนทางอากาศ
Endotoxin ในน ้า (hemodialysis)
การรื้อถอน ก่อสร้าง ปรบัปรุงอาคาร

positive ventilation system

biological hoods

thermostats



II – 4.2 ปฏิบติัการป้องกนัการติดเช้ือ
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัทิี่เหมาะสมเพื่อการป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

การตดิเชือ้
ต ่าที่สุด

ระบุความเสี่ยงต่อการ
ตดิเชือ้ในพืน้ที่ต่างๆ

ก าหนดแนวทางเพื่อ
ลดความเสี่ยง ท า
คู่มอื ใหค้วามรู้

ตรวจสอบ ( checklist) มกีารปฏบิตั/ิดูแลที่
เหมาะสมในแต่ละพืน้ที่

OR, LR, ICU
ซกัฟอก, จ่ายกลาง, โรงครวั
หอ้งเกบ็ศพ, กายภาพบ าบดั

ปรบัปรุงโครงสรา้ง

II-4.2 ก.(3) ป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือในพ้ืนท่ีเส่ียง

ระบุการตดิเชือ้ที่
ส าคญั

ก าหนดแนวทาง
ป้องกนั ใหค้วามรู้
จดัหาสิง่อ านวย
ความสะดวก

ตดิตามการปฏบิตัิ
มกีารดูแลผูป่้วยอยา่ง

เหมาะสม

CAUTI, VAP, SSI
ติดเชือ้จากการใหส้ารน ้า
ติดเชือ้ในกระแสเลอืด

II-4.2 ก.(4) ป้องกนัการติดเช้ือส าคญั

ระบุผูป่้วยที่ตอ้งใส่ใจ
เป็นพเิศษ

HIV, hepatitis B & C; ผู้ป่วยทีไ่ดร้บั
เคมบี าบดั, ผู้ป่วยโรคเลอืด, MRSA, 
VRE, Bird Flu, SARS, MERS-CoV

II-4.2 ก.(5) การดแูลผูป่้วยท่ีต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

ทบทวนและปรบัปรุง



องคก์รใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั เพ่ือค้นหาและควบคมุการติดเช้ือ 
และจดัการกบัสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของการติดเช้ือในโรงพยาบาล

II – 4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามก ากับ และควบคุมการระบาด

(Surveillance, Monitoring, and Outbreak Control) 

การติดเช้ือ
ต า่ท่ีสดุActive ongoing 

prospective surveillance1

Monitor of other 
serious NI2

ออกแบบระบบ
การจดัการ

และทรพัยากร
การป้องกนัการติดเช้ือ

ก. การเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั

ติดตามการใช้ยาต้านจลุ
ชีพและความไวของเช่ือ3

ใช้สารสนเทศ
วางแผน คน้หาการระบาด
ใหค้วามรู ้ปรบัปรุงระบบ
แกปั้ญหาผูป้วยเฉพาะราย

4

ร่วมมือกบัภายนอก
คน้หาและตอบสนองต่อการ
อุบตัขิองเชือ้โรคใหมแ่ละ

เชือ่โรคดื้อยา

5

ข. การควบคมุการระบาด

บง่ช้ีการระบาด   1

สืบค้นและควบคมุ2



II – 4.3 การเฝ้าระวงั ติดตามก ากบั และควบคมุการระบาด
องคก์รใชว้ธิกีารที่เหมาะสมในการเฝ้าระวงัและตดิตามก ากบั เพื่อคน้หาและควบคุมการตดิเชือ้ และจดัการกบัสถานการณ์ที่มกีารระบาดของการ
ตดิเชือ้ในโรงพยาบาล

ก าหนดการตดิเชือ้ที่เป็น
เป้าหมายของการเฝ้าระวงั

เชือ้โรคอุบตัิใหม่และเชื่อโรคดือ้ยา

เกณฑว์นิิจฉัยและแบบ
เกบ็ขอ้มูลมาตรฐาน

เฝ้าระวงั

วเิคราะหข์อ้มูล
สื่อสาร ใหค้วามรู้

ก าหนดแนวทางการรบัรู้
การตดิเชือ้รุนแรงอื่นๆ

ตดิตามการใชย้าตา้นจุล
ชพีและความไวของเชือ้

วางแผน ออกแบบ ปรบัปรุง
ระบบ IC

แกปั้ญหาผูป่้วย
เฉพาะราย

บ่งชีก้ารระบาดแหล่งขอ้มูลอื่นๆ

ทบทวนประสทิธภิาพ

สอบสวนทางระบาดวทิยา

มาตรการควบคุมที่เหมาะสม 
รอบดา้น ทนักาล

ยตุกิารระบาด

ร่วมมอืกบัองคก์รภายนอกและ
ชุมชนในการคน้หาและตอบสนอง

ระบบ IC ที่มี
ประสทิธภิาพ

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบ

III-4.3 ก. การเฝ้าระวงัและติดตามก ากบั

III-4.3 ข. การควบคมุการระบาด



คณะกรรมการ
สหสาขาวิชาชีพ

ก าหนดทศิทาง สง่เสรมิ
ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพ

1

II – 6.1 การวางแผน การจดัการ การเก็บและส ารองยา
(Medication Planning, Management, and Storage)

องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล 
พร้อมทัง้การมียาท่ีมีคณุภาพสงูพร้อมใช้ส าหรบัผู้ป่วย

บญัชียาโรงพยาบาล
จ ากดัรายการ มาตรการความปลอดภยั

ส าหรบัยาใหมแ่ละยานอกบญัชี

จดัหายา
ยาในบญัช ียาขาดแคลน 

ยาจ าเป็นเรง่ด่วน

ลดความเส่ียงในการใช้ยา
ระบุยา ออกแบบกระบวนการ

นโยบายป้องกนั  ME/ADE

ตอบสนอง  ME/ADE 
อย่างเหมาะสม ส่ือสาร

ให้ความรู้

ประเมินและปรบัปรงุ

การเกบ็/ส ารองยา
เพยีงพอ มคีณุภาพ คงตวั พรอ้มใช้

1

ยา/เวชภณัฑฉุ์กเฉิน
ในหน่วยดแูลผู้ป่วย

ควบคมุ ทดแทน

ระบบจ่ายยาเม่ือ
ห้องยาปิด

การจดัการกบั
ยาท่ีถกูส่งคืน

ก. การวางแผนและการจดัการ

2 3

ข. การเกบ็และส ารองยา

7

4

5

6

4

2

3

ยาท่ีมีคณภาพสงู 
พร้อมใช้การใช้ยา



II – 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และส ารองยา
องคก์รสรา้งความมัน่ใจในระบบการจดัการดา้นยาที่ปลอดภยั เหมาะสม และไดผ้ล พรอ้มทัง้การมยีาที่มคีุณภาพสูงพรอ้มใชส้ าหรบัผูป่้วย

PTC

ก าหนดทศิทางและ
ส่งเสรมิระบบจดัการดา้น

ยาที่มปีรสทิธภิาพ

จดัท า/ทบทวนบญัชยีา 
รพ.

มาตรการความปลอดภยั
ส าหรบัยาใหม่, การใชย้า

นอกบญัชยีา

จดัหายา

ตรวจคุณภาพยาและ
คดัเลอืกผูผ้ลติ

จดัการกบัปัญหายาขาด
แคลน/ยาที่จ าเป็นเร่งด่วน

ระบุ High Alert Drug

ออกแบบกระบวนการที่
เหมาะสมปลอดภยัในการ
จดัหา เกบ็รกัษา สัง่ใช้
ถ่ายทอดค าสัง่ จดัเตรยีม
จ่าย ให้ ตดิตามก ากบัยา

แนวทางการป้องกนั
Med Error/ADE

สื่อสาร ใหค้วามรูแ้กผู่้
ประกอบวชิาชพี

มรีะบบการจดัการดา้นยาที่
ปลอดภยั เหมาะสม ไดผ้ล

ประเมนิและปรบัปรุงระบบการจดัการดา้นยา

มเีกณฑพ์จิารณา: ขอ้บ่งชี ้
ประสทิธิผล ความเสีย่ง ต้นทุน

มรีายการยาเท่าทีจ่ าเป็น
มรีะบบเพื่อจดัหายาที่

จ าเป็นพรอ้มใช้

ก าหนดความรูท้ี่จ าเป็น
ประเมนิความรูข้องผู้
ประกอบวชิาชพี

ระบบบนัทกึและรายงาน 
ADE

II-6.1 ก. การวางแผนและการจดัการ



II – 6.1 การวางแผน การจดัการ การเกบ็และส ารองยา
องคก์รสรา้งความมัน่ใจในระบบการจดัการดา้นยาที่ปลอดภยั เหมาะสม และไดผ้ล พรอ้มทัง้การมยีาที่มคีุณภาพสูงพรอ้มใชส้ าหรบัผูป่้วย

ตรวจรบั เกบ็ส ารองที่คลงัยา ควบคุม ตรวจสอบ

เบกิจ่าย

เรยีกคนื รบัคนื ท าลาย

การเกบ็ยาที่หน่วยใช้

II-6.1 ข. การเกบ็และส ารองยา

- รวดเร็ว ป้องกนัการปะปนกบัยาเดมิ
- ตรวจสอบคุณภาพของห่วงโซ่ความเยน็
- บนัทกึขอ้มลู ทวนกลบัแหล่งทีม่าได้

- ควบคุมอุณหภมูิ ความชืน้ แสง
สว่าง การถ่ายเทอากาศ เพื่อ
คุณภาพและความคงตวของยา

-ป้องกนัโจรกรรม/การเขา้ถึง

- มยีาฉุกเฉินพร้อมใช/้พร้อมใหเ้ขา้ถึง 
มรีะบบดแูลใหเ้กดิความปลอดภยั
และมรีะบบทดแทนยาฉุกเฉินทนัที

- ไม่ม ีelectrolyte ความเขม้ขน้สงู
- มรีะบบคนืกลบัทีเ่หมาะสม
- ยาอยู่ในรูปพร้อมบริหาร
- มรีะบบจดัเกบ็ยาทีผู่้ป่วยน าติดตวัมา

- การจดัการยาควบคุมตามกฎหมาย
- การควบคุมทีบ่อกวนัหมดอายุและ
ทวนกลบัถึงแหล่งทีม่าได้

- สุ่มตรวจยาคงคลงัสม ่าเสมอ
- ตรวจสอบความเหมาะสมของการเกบ็ยา

- การเรียกเกบ็ยาทีผู่้ผลติ/ผู้จ าหน่าย
เรียกคนื

- การท าลายยาหมดอายุ/ยาทีล่า้สมยั
- การส่งคนืยาทีแ่พทยส์ัง่หยุดใชแ้ละ
พจิารณาท าลาย

การเบิกจ่ายท่ีปลอภยัเมื่อห้องยาปิด
- ก าหนดคุณสมบตัิของผูจ่้ายยา
- ระบบการติดตามหรือขอค าปรึกษาจากเภสชักร
- การก าหนดรายการยาเท่าทีจ่ าเป็น
- ระบบการควบคุม/ตรวจสอบปริมาณยาทีใ่ชไ้ป
- การตรวจสอบเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา



ค าสัง่ใช้ยา
ชดัเจน เหมาะสม

ข้อมูลผูป่้วย
ทัว่ไป โรค lab

นโยบาย
ป้องกนั 

ME/ADE

ส่ือสาร/
ถ่ายทอดค าสัง่
ถูกตอ้ง มมีาตรฐาน

ข้อมูลยา

Drug Reconcile
รบัใหม่ ยา้ย จ าหน่าย

ทบทวน ค าสัง่
เหมาะสม ปลอดภยั

จดัเตรียม

ติดฉลาก

รายงาน

ยาท่ีผูป่้วยน ามา

2

1

3

4

5

ก. การสัง่ใช้ยาและถ่ายทอดค าสัง่

2

1

3

ส่งมอบให้
หน่วยดแูลผูป่้วย

ส่งมอบให้ผูป่้วยตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ให้ยาแก่ผูป่้วย

ติดตามผล
บนัทึก

ผูป่้วยได้รบัข้อมูล
มีส่วนร่วม

ตรวจสอบ

เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์
ความคลาดเคลื่อนทางยา

7

10

9

8

7

5

4

ข. การเตรียม จดัจ่าย และให้ยา

II – 6.2 การใชย้า (Medication Use)

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการสัง่ใช้ยาและการให้ยา ท่ีปลอดภยั ถกูต้อง เหมาะสม และได้ผล

6
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ

สะอาด พืน้ที่ แสงสว่าง ไม่รบกวน



II – 6.2 การใช้ยา
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสัง่ใชย้าและการใหย้า ที่ปลอดภยั ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

การเขา้ถงึขอ้มูลผูป่้วย

การเขา้ถงึขอ้มูลยา การเขยีนค าสัง่ใชย้า การสื่อสาร/ถ่ายทอดค าสัง่

การรวบรวมรายการยาที่
ผูป่้วยก าลงัใช้

การเปรยีบเทยีบและ
ปรบัเปลี่ยนค าสัง่ใชย้า

(Medication Reconcile)

ก. การสัง่ใช้ยาและถ่ายทอดค าสัง่

- ขอ้มลูผู้ป่วย
- การวนิิจฉยัโรค/ขอ้บ่งชีก้ารใชย้า 
- ขอ้มลูทางหอ้งปฏิบตัิ

- มาตรฐานการสื่อสารค าสัง่ใขย้า
- การใชค้ าสัง่ใชย้าดว้ยวาจาหรือ

ทางโทรศพัท์
- การด าเนินการเมื่อค าสัง่ใชย้าไม่

สมบูรณ์ อ่านไม่ออก ไม่ชดัเจน

นโยบายการสัง่ใชย้าและ
การถ่ายทอดค าสัง่

- รายละเอยีดทีจ่ าเป็นในค าสัง่ใขย้า
- ขอ้ควรระวงัในการสัง่ยา LASA
- การป้องกนั fatal drug interaction
- การป้องกนัค าสัง่ใชย้าทีม่โีอกาสเกดิ

ปัญหา

ครอบคลุม
- ผู้ป่วยนอกทีม่โีอกาสเกดิปัญหาสงู
- การท าผ่าตดั day surgery
- การรบัใหม่
- การยา้ยหอผู้ป่วย
- การจ าหน่าย

การสัง่ใชย้าที่ปลอดภยั 
ถูกตอ้ง เหมาะสม



II – 6.2 การใช้ยา
องคก์รสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารสัง่ใชย้าและการใหย้า ที่ปลอดภยั ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ล

ทบทวนค าสัง่ใชย้า

II-6.2 ข. การเตรียม จดัจ่าย และให้ยา

จดัเตรยีมยา

เขยีนฉลาก

ส่งมอบใหห้น่วยดูแล
ผูป่้วย

ส่งมอบใหผู้ป่้วย

- โดยเภสชักรหรือผู้ไดร้บัการ
ฝึกอบรมและมอบหมาย

- ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ส่งมอบ

- ใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่าง
เหมาะสม

- ปลอดภยั รดักุม
- พร้อมใหใ้ช้
- ทนัความต้องการ

- เหมาะสม ชดัเจน อ่านง่าย
- ฉลากยาติดจนถึงจุดใหย้า

ผู้ป่วย
- ระบุชื่อผู้ป่วย ชื่อยา ความ

เขม้ขน้ และขนาดยา

ตรวจสอบ สอบทาน บรหิารยา

ใหค้วามรูแ้ก่ผูป่้วย

บนัทกึ/ตดิตามผลยาที่ผูป่้วยน ามา

ยาตวัอยา่ง

- ผลต่ออาการของผู้ป่วย
- ผลต่อสรีรวทิยาของร่างกาย
- ผลทีไ่ม่พงึประสงค์

รายงาน ADE
ปรบัค าสัง่ใชย้า

ผูป่้วยมสี่วนร่วม

- ตรวจสอบความถูกต้องในการ
บริหารยา

- ไดร้บัโอกาสบริหารยาดว้ยตนเอง
- ร่วมในการวางแผนจ าหน่าย

- ฉลากช่วย
- ขอ้บ่งชีส้ าหรบัค าแนะน า

พเิศษ
- สถานที ่อุปกรณ์
- ช่องทางติดต่อเมื่อมปัีญหา

- ผู้ป่วยถูกคน
- ยากบัค าสัง่ใชย้า
- ขนาดยากบัค าสัง่ใชย้า
- วธิีบริหารยากบัค าสัง่ใชย้า
- เวลาใหย้าทีย่อมรบัได้

อุปกรณ์ใหย้า

ผูป่้วยไดร้บัยาที่
ปลอดภยั ถูกตอ้ง 
เหมาะสม ไดผ้ล


