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Service  Profile  
งานจ่ายกลางและซักฟอก  โรงพยาบาลแก่งคอย 

1. บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose)  
  -   งานจ่ายกลาง มีความมุ่งหมาย ในการบริการจดัเตรียมชุดวสัดุ อุปกรณ์ ท่ีสะอาดปราศจากเช้ือ ส าหรับ
บริการผูป่้วย อยา่งมีคุณภาพ ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน เพียงพอ ทนัเวลา 

       -    งานซกัฟอก มีความมุ่งหมาย จดัการผา้เป้ือนอยา่งมีมาตรฐาน จดัเตรียมและส ารองผา้สะอาด   
     ส าหรับบริการผูป่้วยและบุคลากร  เพียงพอ ทนัเวลา ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 

ข. ขอบเขตการใหบ้ริการ  (Scope of Service)  : 
- งานจ่ายกลางใหบ้ริการ แลกเปล่ียน ชุดเคร่ืองมือปลอดเช้ือ เฉพาะในวนัเวลา

ราชการ  
- บริการงานน่ึงฆ่าเช้ือทุกวนัไม่ เวน้วนัหยดุราชการ ในเวลา 8.30-16.30 น. 
- จดัเตรียมชุดเคร่ืองมือปลอดเช้ือ ท่ีหน่วยงานใชเ้หมือนกนัเป็นส่วนใหญ่       

                                             เช่น ท าแผล ,เยบ็แผล เป็นตน้  
- งานซกัฟอกบริการ ซกัผา้เป้ือนจดัส่งผา้สะอาดใหทุ้กหน่วยงานส าหรับบริการ

ผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ี  เวลา 8.30-16.30น. ทุกวนัไม่เวน้วนัหยดุราชการ   
ค. ความตอ้งการของผูรั้บผลงานส าคญั  : 

1.  ลูกค้าภายนอก 

ผู้รับผลงาน 
ความตอ้งการของผูรั้บผลงาน 

  ผูป่้วยและญาติ 

  
 

   ตวัแทน บริษทั     
   หา้งร้าน 
 

- ปลอดภยัไม่ติดเช้ือจากการใชเ้คร่ืองมือ 
- เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่มสะอาด เพียงพอ 
-      วสัดุการแพทยส์ าหรับดูแลผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองหลงัจ าหน่าย 
-      มีผา้สะอาดบริการแก่ญาติท่ีอยูดู่แลผูป่้วย เช่น หมอน ผา้ห่ม  
- ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการสั่งซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ผา้ประเภทต่างๆ ในการจดัส่งให้

ตรงตามความตอ้งการ เม่ือมีการสั่งซ้ือ 
- ตอ้งการน าเสนอ คุณสมบติัผลิตภณัฑใ์หม่ๆใหห้น่วยงานพิจารณาสั่งซ้ือ 
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ความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล 
2.  ลูกค้าภายใน 

ผู้รับผลงาน 
ความตอ้งการของผูรั้บผลงาน 

OPD - แลกเปล่ียน Set ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
- ขอปรับเวลาการแลกเปล่ียน Set เพื่อความเหมาะสม 
- ขอเบิก Set ตรวจภายในเพิ่ม เน่ืองจากจ านวนการตรวจเพิ่มมากข้ึน 
-  เก็บผา้เป้ือน-ส่งผา้สะอาด ถูกตอ้งครบถว้น  

ER - เบิก Set เพิ่มเติมส ารอง ใชใ้นช่วงเทศกาลวนัหยดุ ติดต่อกนัหลายวนั 
- การเบิกset นอกเหนือจากภาวะปกติ กรณี มีอุบติัเหตุ หมู่ หรือมีการ

ใชท่ี้มากกวา่ปกติ 
- มีผา้ส าหรับเบิกจ่ายเพียงพอ ทนัเวลา  

ผูป่้วยใน 
 

- แลก Set ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ รวดเร็ว ทนัเวลา 
- ซกัผา้เป้ือนสะอาด การส่งผา้สะอาดอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
- มีผา้สะอาดส าหรับบริการผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ีใชอ้ยา่งเพียงพอ 
- ส ารองผา้เพียงพอเม่ือตอ้งการเบิกเพิ่ม หรือเปล่ียนเม่ือช ารุด 

งานหอ้งคลอด - น่ึงฆ่าเช้ือ ชุดอุปกรณ์ ท าคลอดอยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัเวลา 
- ซกัผา้เป้ือนไดส้ะอาด ไม่มีคราบและกล่ิน จดัส่งผา้ผา้สะอาดถูกตอ้ง

ครบถว้นทนัเวลา 
- ส ารองผา้เพียงพอเม่ือตอ้งการเบิกเพิ่ม หรือเปล่ียนเม่ือช ารุด 
- เป็นตวัแทนสั่งซ้ือผา้ท่ีใชใ้นเฉพาะงานหอ้งคลอด เช่น เส้ือคลุม 

งานทนัตกรรม - น่ึงฆ่าเช้ือ ชุดอุปกรณ์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัเวลา 
- การทดสอบประสิทธิภาพ การท าใหป้ราศจากเช้ือ(Spore test) 
- เก็บผา้เป้ือน ส่งผา้สะอาด ถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลา 
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ความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล 
2.  ลูกค้าภายใน  (ต่อ) 
งานผา่ตดั - น่ึงฆ่าเช้ือชุดเคร่ืองมือผา่ตดัท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัเวลา 

- ซกัผา้เป้ือนสะอาด ส่งผา้ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
- ส ารองผา้เพียงพอส าหรับเบิกเพิ่มเติม 

งานเภสัชกรรม - ส่งใบเบิก / สั่งซ้ือเวชภณัฑท่ี์ตอ้งใช ้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
งานเอก็ซเรย ์ - เก็บผา้ เป้ือน ส่งผา้สะอาดถูกตอ้งครบถว้นทนัเวลา 

              -    เป็นตวัแทนสั่งซ้ือเส้ือคลุมใหผู้ป่้วยเปล่ียน ส าหรับเอก็ซเรย ์
งานบริหาร - ส่งใบเบิก / สั่งซ้ือ พสัดุ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ท าแผนการใชง้บประมาณ การสั่งซ้ือประจ าปี  
งานอาชีวอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม 

- การจดัการขยะติดเช้ือในหน่วยงาน ถูกตอ้ง 
- เฝ้าระวงั ควบคุมการใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือ ป้องกนัผลกระทบต่อระบบ

บ าบดัน ้าเสีย 
งานเวชปฏิบติัชุมชน - การสนบัสนุนวสัดุ Set ส าหรับบริการในชุมชน และงานเยี่ยมบา้น 
งานส่งเสริมสุขภาพ - แลกเปล่ียน Set  ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

- การจดัเตรียมชุดตรวจภายใน เม่ือมีการรณรงคต์รวจมะเร็งปากมดลูก 
- เก็บผา้เป้ือน  ส่งผา้ สะอาดถูกตอ้ง ครบถว้นทนัเวลา 

งานโภชนาการ -    ซกัผา้เป้ือน 
-     น่ึงฆ่าเช้ือถาดอาหารผูป่้วยโรคติดต่อ 

งานแพทยแ์ผนไทย 
งานกายภาพบ าบดั 

- ซกัผา้  ส่งผา้คืน ถูกตอ้งครบถว้น  
- สั่งซ้ือและส ารองผา้ท่ีใชเ้ฉพาะ เช่นผา้ดิบห่อลูกประคบนวด 

งานซ่อมบ ารุง - ส่งใบแจง้ซ่อมเคร่ืองมือท่ีมีความชดัเจน 
- การใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 

ศูนยคุ์ณภาพ - ส่งรายงาน อุบติัการณ์ ความเส่ียง 
- ส่งรายงานการประชุม หวัหนา้พาท าคุณภาพ  สมุดบนัทึกความดี 
- ขอ้มูลหน่วยงาน ตวัช้ีวดั กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 
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ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  : 
  -   การส่งแลก อุปกรณ์ วสัดุเคร่ืองมือ ท่ีใชแ้ลว้  ถูกตอ้งครบถว้น 

       -   การแลก Set ตามเวลาท่ีก าหนด  
       -   การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เก่ียวกบั คุณภาพ การท าใหป้ราศจากเช้ือ  
       -    การคดัแยก ผา้เป้ือน ถูกตอ้งตามประเภท 
        -    การจดัส่งผา้สะอาด ถูกตอ้ง ครบถว้น  
        -   การตรวจสอบซ่อมแซม เคร่ืองมือท่ีขดัขอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา 

จ. ลกัษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน  : 
 

ประเภทของงาน 2556 2557 2558 2559 2560 
งานจดัเตรียม ชุดเคร่ืองมือส าหรับ
เคร่ือง Autoclave 

28344 28363 37483 33804 ND 

งานจดัการผา้เป้ือน (กก.) 130123 110798 132957 127464 ND 
 
ฉ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)  : 

  -    ผูป่้วยปลอดภยัไม่ติดเช้ือจากชุดเคร่ืองมือ 
  -     ผูป้ฏิบติังานและส่ิงแวดลอ้มมีความปลอดภยั 
  -    ผูรั้บบริการ พึงพอใจในงานบริการผา้ท่ีมีคุณภาพ เพียงพอ ทนัเวลา   

 
ช. ความทา้ทายและความเส่ียงท่ีส าคญั จุดเนน้                                                                                                        

ความท้าทาย 
- การป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 
- การดูแลรักษาเคร่ืองมือให้คงสภาพความปลอดเช้ือ 
- การลดตน้ทุน 

ความเส่ียงทีส่ าคัญ 
- ผูป่้วยอาจติดเช้ือจากชุดเคร่ืองมือ  
- ผูป้ฏิบติังานอาจเจบ็ป่วย บาดเจบ็หรือติดเช้ือจากการท างาน 
- ส่ิงแวดลอ้มอาจปนเป้ือนเช้ือก่อโรค 
- การเกิดอคัคีภยั 
- เคร่ืองน่ึงไอน ้าฆ่าเช้ือ เคร่ืองลา้งอตัโนมติั เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองอบผา้  เสีย  
- ขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ   
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ซ. ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏบัิติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
อตัราก าลงัในเวลาราชการ 

             -      พยาบาลวชิาชีพ 1 คน  ต าแหน่งหวัหนา้งาน  
            -     ลูกจา้ง 5 คน  ปฏิบติังานท่ีหน่วยจ่ายกลาง 3 คน ซกัฟอก 2 คน 
           อตัราก าลงันอกเวลาราชการ 
             -     ลูกจา้ง 2 คน  ปฏิบติังานซกัฟอก และ งานน่ึงฆ่าเช้ือ 
           อตัราก าลงัท่ีมีอยู ่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั 

      เคร่ืองมือทีส่ าคัญในหน่วยงาน 
      -    เคร่ืองน่ึงไอน ้าฆ่าเช้ือจ านวน    7    เคร่ือง 
      -    เคร่ืองอบแก๊ส เอทธลีนออกไซด ์จ านวน 1 เคร่ือง 
      -    เคร่ืองลา้งเคร่ืองมือ อตัโนมติั ขนาด 200 ลิตร 1 เคร่ือง 
      -    เคร่ืองอบแหง้สายยาง 1 เคร่ือวง 
      -    เคร่ืองซกัผา้อตัโนมติั จ านวน    3  เคร่ือง 
      -    เคร่ืองซกัผา้ก่ึงอตัโนมติั  จ  านวน  2  เคร่ือง  
      -    เคร่ืองอบผา้อตัโนมติั   จ  านวน    3 เคร่ือง 
     -    จกัรเยบ็ผา้  จ  านวน  1  ตวั 
      -    เคร่ืองอุ่น หลอดสปอร์เทส ส าหรับเคร่ืองน่ึงไอน ้า จ  านวน 1 เคร่ือง  
      -    เคร่ืองอุ่น หลอดสปอร์เทส ส าหรับเคร่ืองอบแก๊ส เอทธลีนออกไซด ์จ านวน 1 เคร่ือง 
     เคร่ืองมือท่ีมีอยูส่ามารถ รองรับปริมาณงาน ในปัจจุบนั มีการตรวจสอบ ความผดิปกติ  ความพร้อมใชข้อง
เคร่ืองมือทั้งก่อนและขณะใชง้าน  เม่ือเคร่ืองมือมีการขดัขอ้ง ช ารุด เคร่ืองเสีย จะรีบแจง้ช่างแผนกซ่อมบ ารุง
ใหรี้บด าเนินตรวจสอบ แกไ้ข เบ้ืองตน้ เพื่อป้องกนัการหยดุชะงกัเป็นเวลานาน ซ่ึงมีผลต่อการท างาน  ท าให้
งานไม่เสร็จทนัเวลา และส่งผลกระทบต่อเคร่ืองมือท่ีใชง้านไดดี้อยูเ่ส่ือมสภาพเร็วข้ึน  กรณีท่ีไม่สามารถซ่อม 
หรือแกไ้ขไดเ้อง ก็จะแจง้บริษทัภายนอก มาซ่อมแทนเน่ืองจากเคร่ืองมือ ตอ้งใชช่้างท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ดา้น 
       เทคโนโลยี 
      ในหน่วยงานมีการใชเ้ทคโนโลย ีในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม  ช่วยผอ่นแรง ลดระยะเวลาการท างาน ช่วย
ใหง้านเสร็จทนัเวลา และช่วยในการตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี 

- การตรวจสอบประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือ ดา้นเคมี และชีวภาพ 
-  การอบผา้ใหแ้หง้ดว้ยเคร่ือง 
- การใชเ้คร่ืองซกัผา้ก่ึงอตัโนมติั ลา้งถุงมือ  
- การใชน้าฬิกา ตั้งเวลาเตือนการน่ึงฆ่าเช้ือในเคร่ืองน่ึงไอน ้ า แบบ Manual 
- การติดตั้งลูกหมุน ติดพดัลม ระบาย อากาศ เพื่อช่วยระบายความร้อนบริเวณท่ีน่ึงฆ่าเช้ือ 
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- การท าใหถุ้งมือแหง้ใชเ้คร่ืองอบผา้ อบถุงมือ 
 

ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง  : 
-       ก าหนดแนวทางการท างาน ใหถู้กตอ้ง ตามหลกัอาชีวอนามยั และการยศาสตร์ 

            -       ก าหนดแนวทางการปฏิบติัการป้องกนั การติดเช้ือและการแพร่กระจายเช้ือ 
            -      ก าหนดแนวทางการป้องกนั อุบติัเหตุ และอนัตรายจากการท างาน 
            -       การหมุนเวยีนเปล่ียนจุดท างานเพื่อผอ่นความหนกัเบา 
            -       การตรวจสุขภาพและ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 
            -       การดูแลรักษา และการหยดุพกังาน เม่ือเจบ็ป่วย 
             -      สนบัสนุนใหบุ้คลากร เขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ ออกก าลงักาย  การ
เล่นกีฬา  สันทนาการต่างๆ ท่ีรพ.จดัข้ึน  
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ญ. แผนปฏิบติัการ จุดเนน้  : 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  ประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือ 
วตัถุประสงค์  
 - เพื่อใหว้สัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย ์มีความ
ปลอดภยัส าหรับใหบ้ริการผูป่้วย 
กจิกรรม 

- การตรวจคุณภาพความสะอาด 
- การตรวจคุณภาพการจดัชุดเคร่ืองมือ 
- การตรวจสอบทางดา้นเชิงกล 
- การตรวจสอบทางเคมี 
- การตรวจสอบทางชีวภาพ 
- การตรวจคุณภาพหลงัการน่ึงฆ่าเช้ือ 
- การขนยา้ยและการจดัเก็บเพื่อคงสภาพ

ความปลอดเช้ือ 
 
 
 

 
- ขอ้ร้องเรียนเร่ือง อุปกรณ์
เคร่ืองมือไม่สะอาด 
- จ านวนคร้ังท่ีพบแผน่ Comply 
ไม่เปล่ียนเป็นสีด า 
- อตัราสปอร์เทสเป็นลบ 
- จ  านวนคร้ังท่ีพบ Set เปียก 
- จ  านวนคร้ังการจดั Set ผดิ 
- การทดสอบBowie-dick 

 
0 
 
0 
 

100% 
0 
0 

100% 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
1 
100
% 
 
 
 

 
0 
 

0 
 

100 
0 
0 
100
% 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง   
 การจดัการผา้สะอาด เพียงพอถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 
วตัถุประสงค์  
 - เพื่อใหมี้ผา้สะอาดส าหรับบริการผูป่้วย อยา่งเพียงพอ 
ผูรั้บบริการพึงพอใจ 
กจิกรรม 
-  แยกซกั/ อบ/ พบัผา้เป้ือนของแต่ละหน่วยงาน ไม่ซกั
ปนกนั เพื่อส่งคืนให้ครบตามจ านวนท่ีส่งซกั 
-  ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของผา้ก่อนจดัส่ง
ใหห้น่วยงาน 
- จดัส ารองผา้ทุกประเภทให้มีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการใชห้รือการทดแทน 
- ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นจากผูรั้บบริการ 
-ประสานงานการเก็บผา้คืนจากการส่งต่อผูป่้วย 

 
- ขอ้ร้องเรียนเร่ืองผา้ไม่
สะอาด 
- จ  านวนคร้ังท่ีหน่วยงาน
แจง้เหตุการณ์ไม่มีผา้
เพียงพอใหผู้ป่้วย 
-  อตัราความพึงพอใจของ    
   ผูรั้บบริการ 
- จ  านวนคร้ังของการ
จดัการผา้เป้ือนไม่เสร็จ
ทนัเวลา(งานคา้ง) 
- จ  านวนผา้(ตกคา้ง)ท่ีไดรั้บ
กลบัคืนจากการส่งต่อ
ผูป่้วย(ก.ก.) 
 

 
0 
 

          0 
    

 
>85% 

 
<3 คร้ัง/ด. 

 
 

ไม่เกิน15ก.ก/
เดือน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 
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เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง การมีส่วนร่วมดูแลผูป่้วยเร้ือรัง 
วตัถุประสงค์  

- เพื่อสนบัสนุนการดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ี
บา้น  

- เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วยเร้ือรังดว้ย
การจดัเตรียม วสัดุการแพทย ์ส าหรับการ
ดูแลผูป่้วยท่ีบา้นเช่น ท าแผลกดทบั  

กจิกรรม 
- จดัเตรียมส ารอง Set ส าหรับการดูแลผูป่้วย

ท่ีบา้นอยา่งเพียงพอ 
- ออกเยีย่มผูป่้วยกบัทีมหมอครอบครัวตาม

ตารางท่ีก าหนด 

 
 
 
- ชุดอุปกรณ์ ส าหรับการ ดูแล
ผูป่้วยท่ีบา้นมีเพียงพอ 
- ร่วมออกเยีย่มผูป่้วยในทีมหมอ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

 
 
 

100% 
 

1 คร้ัง/ด. 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 
 
1 
 
 

 
 
 
100 

 
1 
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เร่ือง   อาหารปลอดภัย 
 วตัถุประสงค์ 

- เพื่อใหบุ้คลากรเห็นความส าคญั และ
สนบัสนุน นโยบายดว้ยการเลือกซ้ือ
อาหารปลอดภยัทั้งท่ีปรุงส าเร็จ และ
วตัถุดิบ 

- เพื่อใหบุ้คลากรมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วยดว้ย
อาหารเป็นพิษ  
 

กจิกรรม 
- แจง้นโยบายใหบุ้คลากรในหน่วยงาน

รับทราบ และปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 
- สนบัสนุนการซ้ือผกั ปลอดภยัท่ีมา

จ าหน่ายในรพ.ทุกวนัพุธ 

 
 
- จ  านวนคร้ังท่ีบุคลากรเจบ็ป่วย
จากอาหารเป็นพิษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 
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3. งานอุบัติเหตุจราจร 

  วตัถุประสงค์ 

 1.   เพื่อใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมการขบัข่ี ท่ีปลอดภยั
และปฏิบติัตามกฎระเบียบ วินยัการจราจรทั้งในและ
นอกสถานท่ีท างาน 

2.   เพื่อใหบุ้คลากรปลอดภยัและเป็นแบบอยา่งท่ีดี กบั
ประชาชน  
 3.   เพื่อให ้มีเคร่ืองมือ หรือ วสัดุอุปกรณ์ ส าหรับการ
ดูแลรักษาผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ 

4.   เพื่อใหมี้ชุดท าแผล เยบ็แผล ใชเ้พียงพอ ทนัเวลา
เม่ือเกิดอุบติัเหตุหมู่ หรือส ารองใชใ้นช่วงเทศกาล 
   กจิกรรม 

1. ช้ีแจงนโยบายใหบุ้คลากรในหน่วยงาน 
รับทราบ และปฏิบติัเก่ียวกบัการสวมหมวก
กนัน็อก คาดเขม็ขดันิรภยั เขา้ออกตาม
เส้นทางท่ีก าหนด 

2. จดัเตรียมชุดท าแผล เยบ็แผล และวสัดุอุปกรณ์ 
ต่างๆ ใหเ้พียงพอ พร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 

 

 

 

 

- จ านวนคร้ังท่ีบุคลากรใน

หน่วยงานประสบอุบติัเหตุจราจร 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
     0 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
 
0 

      



Service Profile  งานจ่ายกลางและซกัฟอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

12 

 
 
 
 
 



Service Profile  งานจ่ายกลางและซกัฟอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

13 



Service Profile  งานจ่ายกลางและซกัฟอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

14 



Service Profile  งานจ่ายกลางและซกัฟอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

15 



Service Profile  งานจ่ายกลางและซกัฟอก 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

16 

ฎ. วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั  การพฒันา  : 
ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั/
ความทา้ทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

 -  การท าใหป้ราศจากเช้ือ
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐาน 

 -  ชุดวสัดุ อุปกรณ์
การแพทย ์สะอาด
ปราศจากเช้ือ ไม่
ปนเป้ือน 
-   ชุดวสัดุ อุปกรณ์มี
ความปลอดภยัส าหรับ
ใหบ้ริการผูป่้วย 

1. จ  านวนคร้ังท่ีแผน่
complyไม่เปล่ียนเป็นสีด า
เป็น  0 
2.  อตัราการทดสอบสปอร์
ใหผ้ลลบ 100% 
3. จ  านวน Set เปียก เป็น 0 
4. ขอ้ร้องเรียน อุปกรณ์
การแพทยไ์ม่สะอาดเป็น 0 

พฒันากระบวนการท า
ใหป้ราศจากเช้ือในทุก
กระบวนการ 

- การจดั- จ่าย Set ถูกตอ้ง
ครบถว้น ทนัเวลา  

- เพื่อให ้Set มีความ
พร้อมใชไ้ดท้นัทีตาม
ลกัษณะงานบริการ 
- เพื่อใหห้น่วยงานมี 
Set ใชส้ าหรับบริการ
ผูป่้วยเพียงพอ ทนัเวลา 

1. อตัราการจดั Set ผดิ เป็น
0 
2. จ  านวนรายการSet ท่ีคา้ง
จ่าย เป็น 0 
3. จ  านวนคร้ังการจ่าย Set 
ผดิ ไม่ครบถว้น เป็น0 

พฒันากระบวนการ
จดัเตรียม การจ่ายSet 
ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ทนัเวลา 

- การซกัผา้เป้ือน มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บผา้ท่ี
สะอาด ปราศจากเช้ือ 

จ านวนอุบติัการณ์ผา้เป้ือน
ท่ีตอ้งซกัซ ้ า  
จ านวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองผา้
ไม่สะอาด 

พฒันากระบวนการซกั
ผา้เป้ือน 

- การจดัส่งผา้สะอาด
ถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา 

เพื่อใหห้น่วยงานมีผา้
สะอาดส าหรับผูป่้วย
และเจา้หนา้ท่ี อยา่ง
เพียง ทนัเวลาต่อความ
ตอ้งการใช ้

- จ  านวนขอ้ร้องเรียนเร่ือง
การส่งผา้ ไม่ถูกตอ้ง ไม่
ครบถว้นไม่เกิน 3 คร้ัง/ด. 
 

พฒันากระบวนการ
จดัส่งผา้ ใหห้น่วยงาน
อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- การส ารองผา้และSet  
เพียงพอ ทนัต่อความ
ตอ้งการ 

เพื่อใหมี้ผา้และSet
ทดแทนท่ีช ารุดหรือ
ทนัตามความตอ้งการ
การใชท่ี้เพิ่มข้ึนตาม
จ านวนของผูป่้วย 
 

จ านวนอุบติัการณ์ท่ีพบวา่
ผา้หรือ Setไม่มีหรือไม่พอ
จ่าย 
ขอ้ร้องเรียนเร่ืองผา้หรือ 
Set ไม่พอใช ้

พฒันาระบบการ
ส ารองผา้ใหเ้พียงพอ
เหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั การพฒันา 
ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั/
ความทา้ทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

ความพึงพอใจ ของ
ผูรั้บบริการ 

-  เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานคุณภาพจาก
ลกัษณะบริการของ
หน่วยงาน 
-  เพื่อพฒันา ปรับปรุง
จดับริการตอบสนอง
ไดต้รงความตอ้งการ
ผูรั้บบริการ 
- เพื่อทราบระดบัความ
พึงพอใจของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อ
หน่วยงานหรือบริการ
ท่ีจดัให้ 

 อตัราความพึงพอใจ ไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80ของแบบ
ส ารวจ ความพึงพอใจ 

 น าขอ้เสนอแนะท่ีได้
จากแบบส ารวจ หรือ
เสียงสะทอ้นมา
วางแผนพฒันา 
ปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 

การเป็นศูนยก์ลางดา้น
บริการเคร่ืองมือแพทย ์

- เพื่อใหห้น่วยงานเป็น
ศูนยก์ลางการจดัเตรียม
ชุดวสัดุ อุปกรณ์
การแพทยใ์หก้บัทุก
หน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

ความครอบคลุมการ
จดับริการชุดเคร่ืองมือทาง
การแพทย ์เป็น 100% 

เป็นโอกาสพฒันาใน
ระดบัการบริหาร
จดัการของผูน้ าองคก์ร
ท่ีจะตอ้งมีการวางแผน
ในเร่ืองก าลงัคน 
เคร่ืองมือให้เหมาะสม
กบัปริมาณงาน 

การลดอตัราการ Re sterile เพื่อใหมี้การใชS้et 
อยา่งคุม้ค่า 
เพื่อประหยดัและลด
การใชท้รัพยากร  

จ านวนรายการ set ท่ี Re 
sterile 
จ านวนSet ท่ี Re sterile 
อตัราการ Re sterile คิดเป็น
ร้อยละของจ านวน Set ท่ี
จ่าย 

วางแผนพฒันาเพื่อ
ปรับเพิ่ม-ลด การ
จดัเตรียม  ส ารองSet  
พฒันาการบรรจุ 
จดัเก็บเพื่อคงสภาพ
การปลอดเช้ือใหน้าน
ข้ึน ในรายการของ Set 
Re sterile ท่ีพบบ่อย 
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วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั การพฒันา 
ประเด็นคุณภาพท่ีส าคญั/
ความทา้ทายท่ีส าคญั 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กิจกรรมพฒันา 

การซกัผา้เป้ือนท่ีมีคราบ
ซกัออกยาก 

  เพื่อป้องกนัการ
สูญเสียผา้ ท่ีเกิดจาการ
ซกัคราบเป้ือนไม่ออก 

 จ  านวนผา้ท่ีแทงจ าหน่าย
จากการท่ีซกัคราบเป้ือนไม่
ออก 

พฒันากระบวนการซกั
ผา้เป้ือนและประสาน
กบัหน่วยงานท่ีใชผ้า้
ใหค้ดัแยกผา้เป้ือน
อยา่งถูกตอ้ง 

การตรวจสอบอายกุารใช้
งานของผา้และอุปกรณ์
เคร่ืองมือแพทย ์

  เพื่อทราบระยะเวลา
การเส่ือมสภาพและ
ประเมินอายกุารใชง้าน 
  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลการ
ปรับเปล่ียนการจดัซ้ือ
ผา้  อุปกรณ์ใหมี้
คุณภาพมากข้ึน 
  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การปรับเปล่ียน
กระบวนการท างาน
เพื่อยดือายกุารใชง้าน
ของผา้และอุปกรณ์ 

จ านวนผา้ท่ีช ารุด พฒันาระบบการ
ตรวจสอบคน้หา 
บนัทึก สาเหตุและ
ระยะเวลาท่ีผา้ 
เคร่ืองมือช ารุด  
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ฏ. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน  (Performance Indicator)   
กราฟ/Control chart/ข้อมูล 
1.  อตัราสปอร์เทสเป็นลบ เป้าหมาย 100% 
ปี2558= 100   ปี2559 =100 ปี2560 =100   

0

20

40

60

80

100

120

2558 2559 2560

Line 1

เป นลบ

 
การแปลผล และการใช้ประโยชน์ 
   -  ทราบแนวโนม้และระดบัการรักษาคุณภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือจากการตรวจสอบทางชีวภาพ 
   -  ท  าใหท้ราบระดบัคุณภาพท่ีเป็นจุดเนน้ของหน่วยงาน   
2. จ  านวนคร้ังท่ีพบแผน่ Comply tae ไม่เปล่ียนเป็นสีด า เป้าหมายเป็น  0 
ปี 2558 = 0%    ปี 2559 = 0 %             ปี 2550 =  0%      

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2558 2559 2560

เป า

ไม่เปลี่ยน

 
การแปลผล และการใช้ประโยชน์ 
   -   เพือ่ประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบติัของบุคลากร ในการห่อและการเรียงชุดเคร่ืองมือเขา้
เคร่ืองน่ึง ฆ่าเช้ือ ระบบไอน ้า ท่ีมีผลต่อการแทรกซึมของไอน ้า ในห่ออุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
   -    เพื่อประเมินความปกติของเคร่ืองน่ึงไอน ้าฆ่าเช้ือ 
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3. จ  านวน Set เปียก เป้าหมาย เป็น 0 
ปี 2558= 0    ปี 2559 = 0  ปี 2560 = 0  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2558 2559 2560

เป า

setเป ยก

 
การแปลผล และการใช้ประโยชน์ 
   - เพื่อประเมินการบรรจุ ห่อ ชุดเคร่ืองมือ 
4. จ  านวนขอ้ร้องเรียนเร่ืองวสัดุ อุปกรณ์ การแพทยไ์ม่สะอาด เป้าหมายเป็น 0 
       ปี 2558 =0 คร้ัง    ปี 2559 =0 ปี 2560 =0 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2558 2559 2560

เป า

ร้องเรียน

 
การแปลผล และการใช้ประโยชน์ 

- เพื่อแสดง คุณภาพการลา้งเคร่ืองมือ 
- เพื่อใหผู้ท่ี้ใชมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
- เพื่อเนน้ใหผู้ป้ฏิบติั ลา้งเคร่ืองมือ สะอาดทัว่ถึง และ การตรวจสอบ 
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5. อตัราการจดั Set ผดิ เป้าหมาย เป็น 0 
ปี 2558=  0คร้ัง , ปี2559 = 0 คร้ัง ปี2560 = 1 คร้ัง 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2558 2559 2560

เป า

จัดsetผิด

 
การแปลผล และการใช้ประโยชน์ 
    -       -   พฒันาการตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นของเคร่ืองมือ ก่อนปิดห่อเคร่ืองมือ 
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2. กระบวนการส าคัญ  (Key Processes) 
กระบวนการหลกัของหน่วยงาน   (Top - Down   Flow - Chat) 

บริการงานหน่วยจ่ายกลาง 
 
 

 
 
 

3. ล้างของ 
- แยกของมีคมก่อนลา้ง 
- แยกภาชนะและเคร่ืองมือ เพื่อ
สะดวกต่อการลา้ง 

- แยกอุปกรณ์ช ารุดออก 
- ลา้งของตามขั้นตอน 
- ผึ่งของหรือเช็ดให้แห้ง 
- ตรวจสอบความสะอาดของ
เคร่ืองมือ 

1. รับของจากหน่วยงาน 
- ตรวจดูความถูกตอ้งของใบแลก
ของกบัจ านวนของท่ีแลกเปล่ียน 

- ตรวจนบัความครบถว้นและ
สภาพของอุปกรณ์ 

 

2. จ่ายของให้หน่วยงาน 
- จ่ายของให้ตรงกบัใบแลก 
- หยบิจ่ายใชร้ะบบ First in First 

out  
- ตรวจสอบพร้อมกบัผูแ้ลกขณะรับ
ของอีกคร้ัง (Double check) 

4. บรรจุลงภาชนะหรือหีบห่อ 
- แยกประเภทของการบรรจุ 
- จดั Set ตามรายการของ Set ท่ีระบุ
ไวห่้อดว้ยผา้ 2 ชั้น 

- Set ท่ีตอ้งใส่เขา้ร่างกายผูป่้วยตอ้ง
ใส่แผน่ Comply เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการท าลายเช้ือ 

- ติด Sterile Tapไวท่ี้ใบติดหนา้ Set  
- มีใบติดบอกประเภทของ Set ช่ือผู ้
เตรียม ว.ด.ป. ท่ีท  าและวนั
หมดอาย ุ

- ตรวจดูความเรียบร้อย และความ
ครบถว้นของเคร่ืองมือก่อนท าการ
ปิดห่อหรือภาชนะ 

5. นึ่งฆ่าเช้ือชุดเคร่ืองมือ 
- จดัเรียงของเขา้เคร่ืองน่ึง โดยจดั
ของท่ีไม่ไดห่้อผา้ เช่น หมอ้ 
Syringe ไวด้า้นล่างสุด 

- จดัเรียง Set เอียง 45 องศา  เพื่อให้
ไอน ้าผ่านทัว่ถึง 

- ปฏิบติัการน่ึงของโดยการใช้
เคร่ือง Autoclave ตามคู่มือ
ก าหนด 

6. จัดเกบ็ 
- น า Set ท่ีน่ึงแลว้ จดัเก็บเขา้  ตูแ้ยก
ตามประเภท 

- จดัเรียงโดยใชห้ลกั First In First 
Out เก็บเขา้ดา้นซา้ยหยบิจ่าย
ดา้นขวา 
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บริการงานซักฟอก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. ซักผ้า 
- ใชโ้ปรแกรมท่ีก าหนด 
- ผา้ทัว่ไป ไม่ตอ้งใส่น ้ายาขจดั
คราบ ใชโ้ปรแกรมซกั ธรรมดา 

- ผา้ติดเช้ือซกัโปรแกรมน ้าร้อนใส่
น ้ายาขจดัคราบ 

- ผา้ยางใชโ้ปรแกรมซกัผา้ยางท่ี
ก าหนดไวแ้ต่ละเคร่ือง 

1. รับผ้าเป้ือน 
- สวมอุปกรณ์ป้องกนัให้ครบ 
- ใช้รถเข็นผ้าเป้ือนเกบ็ผ้าที่

แผนกผู้ป่วยนอก 
- แผนกผู้ป่วยใน เข็นถังผ้า

เป้ือนของหน่วยงานลงมา 
 

2. น าผ้าเข้าเคร่ือง 
   - ช่ังน า้หนักผ้า จดบันทึก 
    - ยกถุงผ้าเทใส่เคร่ือง 
    - เกล่ียผา้ท่ีเป็นกอ้นให้แตกออก
จากกนั ในเคร่ือง 
     -  เก็บของท่ีปนมากบัผา้ออกเช่น
ขยะ ส่ิงของ 
    -   ถา้มีผา้ยาง แยกผา้ยางออกซกั
ต่างห่าง 
 

4. การตากผ้า/อบผ้า 
- เขา้เคร่ืองอบผา้ตามล าดบั 
- น าผา้ท่ีซกัแลว้แยกตากหรือ อบให้
แห้งตามประเภทของผา้ 

- แยกผา้ห่ม ผา้ขนหนูอบต่างหาก 
- ผา้ยางน าออกตากแดด 

5. จัดเกบ็ 
- พบัผา้ 
- แยกผา้ช ารุดเพ่ือซ่อมหรือจ าหน่าย 
- จดัส่งให้หน่วยงานตามจ านวน
เดิม 

6. ส่งผ้าให้หน่วยงาน 
- จดัส่งผา้ตามชนิดและจ านวน
ให้กบัทุกหน่วยงานตามจ านวนที
ซกั 
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วเิคราะห์กระบวนการท างาน 
งานจ่ายกลาง 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

รับ Set จากหน่วยงาน จ านวนของท่ีแลกถูกตอ้ง
ครบถว้นตรงกบักบัใบ 

- จ  านวนSetท่ีส่งแลกไม่
ตรงกบัจ านวนในใบ
แลกของ 
- Set มีอุปกรณ์ไม่ครบ  
สูญหาย 
- การตรวจนบัไม่
ถูกตอ้ง 

- จ านวนคร้ังท่ีจ  านวนSet
ไม่ตรงกบัใบแลก 
- จ  านวนอุปกรณ์ในSet ท่ี
สูญหาย 

จ่าย Set ใหห้น่วยงาน จ่าย Set ถูกตอ้งครบถว้น - การจ่าย Set ผดิ ไม่
ครบถว้น ไม่เพียงพอ 

- อตัราการจ่าย set ผดิ 
- จ  านวนรายการ Set ท่ีคา้ง
จ่าย 

การคดัแยกและการลา้ง  ใส่อุปกรณ์ป้องกนัการ
ติดเช้ือถูกตอ้ง ครบถว้น 
ลา้งวสัดุ ถูกตอ้ง สะอาด 
ไม่แพร่กระจายเช้ือ 

- เส่ียงต่อติดเช้ือจากการ
กระเด็น 
- เส่ียงต่อการติดเช้ือ 
บาดเจบ็จากของมีคม 
- การลา้งของไม่สะอาด 

- จ านวนคร้ังท่ีถูกของมีคม  
- ขอ้ร้องเรียนอุปกรณ์
การแพทยไ์ม่สะอาด 

การจดัเตรียม Set จดัเตรียม Setถูกตอ้ง 
ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 

- จดั Set ผดิ ใส่อุปกรณ์ 
ไม่ครบ 
- ผา้ห่อSet ไม่สะอาด 
ขาด มีรู 

- ขอ้ร้องเรียน การจดั Set 
ผดิ 
- ขอ้ร้องเรียนพบผา้ห่อSet 
ไม่สะอาด มีรู รอยฉีกขาด 

การน่ึงฆ่าเช้ือ การท าใหป้ราศจากเช้ือมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภยั 

- การน่ึงฆ่าเช้ือไม่มี
ประสิทธิภาพ 
- ผูป่้วยเส่ียงต่อการติด
เช้ือ 

- จ  านวนคร้ังท่ีพบแผน่
Comply tapeไม่
เปล่ียนเป็นสีด า 
- จ  านวนSet เปียก 
- อตัราการพบสปอร์เทส
เป็นบวก 

การจดัเก็บ คงสภาพความปลอดเช้ือ
ไม่ปนเป้ือน เป็นระบบ 
FIFO 

- การปนเป้ือน ไม่ปลอด
เช้ือ 
- ไม่เป็นระบบ FIFO 

- อตัราการ Re sterile 
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งานซักฟอก 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

รับ คดัแยก ตรวจนบัผา้
เป้ือน 

ถูกตอ้งครบถว้น ไม่
แพร่กระจายเช้ือ 
การแยกผา้เป้ือนทัว่ไป
กบัผา้เป้ือนติดเช้ือ 
ถูกตอ้ง 
บุคลากรปลอดภยัจาก
การบาดเจบ็ไม่เส่ียงต่อ
การการติดเช้ือ 

- การตรวจนบั คดัแยก
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น 
-  การติดเช้ือและ 
แพร่กระจายเช้ือ จาก
เลือดและสารคดัหลัง่ 
-  เคร่ืองซกัผา้ช ารุด เสีย
จากการมีของปะปนมา
กบัผา้เป้ือน  
- บุคลากรเส่ียงต่อการ
บาดเจบ็และติดเช้ือจาก
ของมีคมท่ีติดมากบัผา้
เป้ือน 

- จ  านวนอุบติัการณ์
บุคลากรถูกของมีคมท่ิมต า  
- จ  านวนคร้ังท่ีพบวสัดุ 
อุปกรณ์ในเคร่ืองซกัผา้ท่ี
ปนมากบัผา้เป้ือน 

การซกัผา้เป้ือน ผา้สะอาด ปราศจากเช้ือ 
ไม่แพร่กระจายเช้ือ 
ไม่มีขอ้ร้องเรียน 

- ซกัผา้เป้ือนไม่ถูกตอ้ง
เกิดการปนเป้ือนและ
แพร่กระจายเช้ือ 
-  ซกัผา้ไม่สะอาด 

-  จ  านวนผา้เป้ือนท่ีซกัไม่
สะอาด 

การตาก/อบผา้ ผา้แหง้ทัว่ถึง กล่ินสะอาด
ไม่เหมน็อบั 

ผา้แหง้ไม่ทัว่ถึง มีกล่ิน
อบัช้ืน 

- ขอ้ร้องเรียนผา้ไม่แหง้ 
และมีกล่ินอบัช้ืน 

การพบัผา้ จดัเก็บ เป็นระเบียบ เรียบร้อยไม่
ปนเป้ือน 

บริเวณท่ีเก็บผา้ไม่
สะอาด เกิดการ
ปนเป้ือน 
การจดัเก็บไม่เป็น
หมวดหมู่ ไม่เป็น
ระเบียบ 

- ขอ้ร้องเรียนผา้ปนเป้ือน
ไม่สะอาด 

การจดัส่งผา้สะอาดให้
หน่วยงาน 

ถูกตอ้งครบถว้น 
ไม่มีขอ้ร้องเรียน 

ส่งผา้ผดิแผนก  
ส่งผา้ไม่ครบไม่ถูกตอ้ง 

- จ  านวนขอ้ร้องเรียนการ
ส่งผา้ไม่ครบถว้น ไม่
ถูกตอ้ง 
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3.  บทเรียนจากการพฒันา  (CQI,  QA) 
ปัญหา/โอกาสพฒันา 

1. น ากระบวนการ Lean&Seamless มาใช้พฒันาการท าให้ถุงมือแห้ง เพ่ือความรวดเร็ว และ ลดการ
ปนเป้ือนจากการตากแห้งแบบเดิมทีเ่ส่ียงต่อการปนเป้ือนฝุ่นละออง 

2. ปรับปรุงกระบวนการตรวจนับ ในการรับจ่ายชุดเคร่ืองมือเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและลดปัญหา
ข้อขัดแย้งของหน่วยงานทีม่ารับบริการ 

3. การพฒันาระบบส ารอง วสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับให้ผู้ป่วยท าแผลต่อเน่ืองหลงัจ าหน่าย จากเดิมทีห่่อเอง
เป็นส่ังซ้ือชุดส าเร็จรูป เพ่ือให้ง่ายต่อการเกบ็รักษา  และความปลอดเช้ือนานกว่าแบบจัดเตรียมเอง   

4. การประยุกต์ใช้ผ้าเพ่ือลดต้นทุน  โดยการน าผ้าทีใ่ช้ห่อSet ทีช่ ารุดแล้วมาประยุกต์ท าผ้าเช็ดมือ หรือผ้า
ส าหรับวางใต้ฝาภาชนะ(Tray)ใส่เคร่ืองมือ เพ่ือให้มีช่องว่าง ไอน า้แทรกซึมได้ทัว่ถึงขณะน่ึงฆ่าเช้ือ 

4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 

งานจ่ายกลางมีกระบวนการหรือระบบท าใหป้ราศจากเช้ือดงัน้ี 
                         -   การตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองมือหลงัการลา้ง ดว้ยเคร่ืองลา้งอตัโนมติั และ ลา้งดว้ยมือ 

ก่อนการจดั ชุดเคร่ืองมือ 
                -   มีระบบการตรวจสอบคุณภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือ ดา้นเชิงกลในแบบการบนัทึกการน่ึงคือ  
การตรวจสอบอุณหภูมิ ความดนั ขณะท่ีมีการใชเ้คร่ืองน่ึงอบฆ่าเช้ือทุกรอบ และบนัทึก อุณหภูมิตอ้งไม่ต ่ากวา่ 
121 องศาเซลเซียส  ความดนัตอ้งไม่ต ่ากวา่ 20 ปอนด/์ตารางน้ิว  มีหลอดแกว้เพื่อตรวจดูระดบัน ้าในหมอ้น ้า 
ก่อนการเปิดใชเ้คร่ือง ถา้พบความผดิปกติจะแจง้ช่างตรวจสอบ แกไ้ขทนัที 
               -     มีระบบการตรวจคุณภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือทางดา้นเคมีทั้งภายนอกและภายใน การทดสอบ
ทางดา้นเคมีภายนอกคือ การใชแ้ถบ Autoclave tape ติดท่ีหนา้ Set โดยดึงกระดาษใหเ้ห็นแถบด ายาว 5 ขีด 
เม่ือน่ึงฆ่าเช้ือแลว้จะตอ้งตรวจแถบของ Autoclave tape วา่เปล่ียนเป็นสีด าสนิทหรือไม่การเก็บ Autoclave 
tape ก่อนใชต้อ้งไม่ใหถู้กความร้อนหรือแสงแดด เน่ืองจากแถบกระดาษ Autoclave tape เปล่ียนสีไดง่้ายเม่ือ
ถูกความร้อน  การตรวจสอบดา้นเคมีภายในคือการใส่แผน่ Stream indicator ในSet ตรวจสอบโดยผูท่ี้เปิดใช ้
Set  ตรวจสอบ Comply tape ตอ้งเปล่ียนเป็นสีด าสนิท ในปัจจุบนังานจ่ายกลางไดส่ื้อสารใหห้น่วยงาน
รวบรวม Comply tape ส่งคืนงานจ่ายกลางทุกวนัเพื่อตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการน่ึงฆ่าเช้ือของหน่วยงาน 
ท่ีผา่นมาพบวา่แผน่ Comply tape เปล่ียนเป็นสีด าสนิท 100 %  
             -    มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือดา้นชีวภาพคือการท าสปอร์เทส เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ การทดสอบสปอร์เทสจะทดสอบสัปดาห์ละหน่ึงคร้ังทุกเคร่ือง 
            -   ก าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพและตรวจดูสภาพ ผา้ห่อ Set ทุกคร้ัง เพื่อป้องกนัการน าผา้ท่ีมีรู รอย
ฉีกขาด มาห่อ Set  ผา้ท่ีใชต้อ้ง เป็นผา้ท่ีผา่นการซกัใหม่ทุกคร้ัง รวมถึง Set ท่ีน ามา Re sterile ตอ้งเปล่ียนผา้
ห่อใหม่ทุกคร้ัง   
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          -     การตรวจสอบคุณภาพหลงัการน่ึงฆ่าเช้ือคือการท่ี Set ไม่เปียกช้ืน หลงัการน่ึง 
         -    การจดัระบบป้องกนัการปนเป้ือนและการแพร่กระจายเช้ือ  มีการแบ่งพื้นท่ีสะอาดและปนเป้ือนออก
จากกนั แบ่งแยกเส้นทางการขนยา้ยของสะอาดและของสกปรก   แบ่งพื้นท่ีส าหรับรับส่ง ของท่ีใชแ้ลว้ และจุด
ท่ีจ่ายของSterile การแยกใชอุ้ปกรณ์ขนยา้ยของสกปรกและสะอาด ไม่ปนกนั มีการปรับปรุงจดัท ากั้นหอ้งน่ึง
ฆ่าเช้ือ ซ่ึงเดิมบริเวณน่ึงฆ่าเช้ือจะโล่ง ผูค้นเดินผา่นไปมาง่าย และอยูใ่กลบ้ริเวณจุดซกัฟอก เม่ือกั้นหอ้งแลว้ท า
ใหก้ารแบ่งพื้นท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน 
         งานซกัฟอกมีระบบงานหรือกระบวนการคุณภาพดงัน้ี 
       -    การป้องกนักนัการติดเช้ือและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือ ก าหนดใหผู้ท่ี้ปฏิบติังานท่ีจุดซกัฟอก 
เปล่ียนชุดท างาน และสวมอุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือเม่ือตอ้งคดัแยกแหยบิจบัผา้เป้ือน มีการแยกใชร้ถขนผา้
เป้ือน ผา้สะอาด ไม่ใชป้นกนั รถท่ีใชข้นผา้มีฝาปิดป้องกนัการปนเป้ือน การตกหล่น มีถงัใส่ผา้รอซกัแยกเป็น
ถงัใส่ผา้เป้ือนทัว่ไปและผา้เป้ือนติดเช้ือ มีฝาปิดและมีป้ายบอกอยา่งชดัเจน  
       -     แยกจุดวางผา้เป้ือนรอซกักบัผา้ท่ีซกัแลว้รอเขา้เคร่ืองอบออกจากกนั เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน  
       -     มีการท าท่อ และถงั ระบายใยผา้ออกนอกตวัอาคารแทนการใชถ้งัพลาสติกใส่น ้า ช่วยใหก้ารระบายใย
ผา้มีประสิทธิภาพ และปลอดภยัส าหรับผูป้ฏิบติังานและส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  
       -     การซกัผา้เป้ือน จะชัง่ผา้ก่อนน าเขา้เคร่ืองเพื่อให้ปริมาณผา้เหมาะสมกบัขนาดและคุณสมบติัเคร่ือง 
       -  การอบผา้ใหแ้หง้ดว้ยเคร่ืองจะใส่ผา้เขา้เคร่ืองอบ ใหเ้หมาะสมกบัขนาด ของเคร่ืองอบ เลือกโปรแกรม
การอบผา้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของผา้ เพื่อให้ผา้แหง้ทัว่ถึง ส่วนผา้ยางท่ีไม่สามารถอบดว้ยเคร่ืองหรือ  ผา้ท่ี
ผนืใหญ่ มีความหนามาก เช่น ผา้ห่มจะใชว้ธีิ การตากแดดแทนการอบใหแ้หง้ดว้ยเคร่ือง  
       -  การพบัผา้ จะพบัผา้บนโตะ๊ ส าหรับพบัผา้ ไม่กองผา้ท่ีพื้น ผา้ท่ีรอพบัจะใส่ตะกร้าไว ้ขณะท่ีพบัผา้จะ
ตรวจสอบความสะอาด ความแหง้ ตรวจดูวา่มีผา้ช ารุดหรือไม่ก่อนจดัเก็บเขา้ตูห้รือ จดัส่งใหห้น่วยงาน การ
จดัส่งใหห้น่วยงานจะนบัผา้ใหต้รงกบัใบรับผา้เป้ือน จะใชร้ถขนผา้สะอาดท่ีมีฝาปิดส่งผา้ใหห้น่วยงาน ให้
หน่วยงานมีการตรวจนบั ดูความถูกตอ้งครบถว้น แลว้ลงลายมือช่ือในใบส่งผา้ ทุกคร้ัง 
        - มีการจดัเตรียมส ารองผา้ทุกประเภทตามปริมาณการใชอ้ยา่งเพียงพอเพื่อทดแทนผา้ท่ีช ารุด หรือ
หน่วยงานตอ้งการเพิ่มเติม ท่ีผา่นมาระบบการส ารองผา้มีใหเ้บิกใชอ้ยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
        - รวบรวมผา้ช ารุดท าการซ่อมแซม เพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ส่วนผา้ท่ีไม่สามารถซ่อมแซมได ้จะ
จ าหน่ายและดดัแปลงใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนต่อไป   
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 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
- การพฒันาระบบการเบิกจ่ายผา้ 

5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง  
- การบรรจุหีบห่อเคร่ืองมือ เพ่ือ ยืดอายุ ความปลอดเช้ือ และลดอตัราการ Re-

sterile บ่อยในSet บางประเภท 
- การพฒันาบุคลากร   

 
 
ค.  รายละเอยีดของการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะหน่วย 

CSS  : บริการจ่ายกลาง 

CSS.8 ระบบงาน/กระบวนการใหบ้ริการ  

มีระบบงาน/กระบวนการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

 ขอให้สรุปกระบวนการท างานขา้งล่างน้ี โดยใชแ้นวคิด Plan-Do-Check-Act1 ไปทีละขอ้ (ถา้เป็นไปได ้ขอให้ยกตวัอยา่ง กลุ่มผูป่้วยท่ี
ส าคญั/เป็นปัญหา/พบบ่อย ส าหรับกระบวนการดงักล่าว  และการบรรลุเป้าหมายท่ีเกิดข้ึน) 

CSS.8.1 มกีารจดัอุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือเพยีงพอกบัความต้องการใช้ 

1) การประมาณความต้องการใช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ เพือ่ให้มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือเพยีงพอแก่ความต้องการใช้  
(ขอให้ระบุลกัษณะการจดัเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือว่าเป็นการกระจายหรือรวมศูนย์?  หน่วยงานทีรั่บผดิชอบได้แก่
หน่วยงานใดบ้าง?  มีการประมาณความต้องการร่วมกนัอย่างไร?  อุปกรณ์/เคร่ืองมือทีม่ีปริมาณการใช้สูงมี
อะไรบ้าง?) 

การจดัเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ จะประมาณการจดัเตรียมส ารองใชอ้ตัราการใชจ้าก
การแลกของจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับบริการได ้แก่ หอผูป่้วยในชาย/หญิง, OPD, ER, ฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพ   ส าหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทยท่ี์หน่วยจ่ายกลางจดัเตรียมใหแ้ลก ส่วนใหญ่จะเป็นของท่ีใช้
บริการผูป่้วยประจ า หรือใชบ้่อย ไดแ้ก่    Set dressing,  Set Suture, Set Flush, Set  P.V.,  Set  เจาะหลงั,  
Set คลอด,  Set ผา่ตดั  หรือเคร่ืองมือพิเศษจะใหแ้ต่ละหน่วยงานเป็นผูเ้ตรียมและส่งน่ึงฆ่าเช้ือเอง  เท่าท่ี
ผา่นมาการจดัเตรียม  Set  หรืออุปกรณ์ท่ีจ่ายกลางจดัเตรียมไวส้ าหรับแลกเปล่ียนนั้นมีจ านวนเพียงพอ  
และสามารถจดัเสริมสนบัสนุนในกรณีหน่วยงานตอ้งการเพิ่มเติม  เช่น  เกิดภาวะฉุกเฉินจากการเกิด

                                                 
1 Plan - แนวทางท่ีก าหนดไว ้(พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมของผูรั้บผิดชอบและวสัดุอุปกรณ์ ถา้มีความส าคญัต่อคุณภาพในระดบัสูง) 
    Do – ส่ิงท่ีไดป้ฏิบติัจริง ความครอบคลุม การเช่ือมโยงกบัหน่วยงานหรือระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
    Check - จุดแขง็จุดอ่อนของวิธีการท่ีใชอ้ยู ่(qualitative assessment) รวมทั้งผลลพัธ์หรือขอ้มูลท่ีแสดงการบรรลุจุดมุ่งหมาย (quantitative 

assessment) ถา้มี   
    Act - การตอบสนองต่อผลการประเมินหรือแผนท่ีจะด าเนินต่อไป  
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อุบติัเหตุหมู่  หรือจดัเสริมส าหรับเตรียมใหบ้ริการในช่วงเทศกาล  เพื่อรองรับจ านวนผูป่้วยอุบติัเหตุท่ีมี
ค่อนขา้งมาก 

การประมาณความตอ้งการร่วมมือกนั คือ  หน่วยงานท่ีรับบริการแลกของจากหน่วยงานแจง้
ความจ านงปริมาณการใช ้ Set  ต่าง ๆ  วา่มีมากนอ้ยเพียงโดยประเมินจากจ านวนผูรั้บบริการเป็นหลกั 

การจดัเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ  อาจปรับเปล่ียนเพิ่ม ลด หรือยกเลิก  โดยประเมินจากปริมาณ
การจ านวนแลกเปล่ียน ความเพียงพอในการจ่าย  และการ  Re-Sterile  

 
 

2) การจดัระบบส าหรับจ่ายอุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ นอกเวลาท าการปกติ 

นอกเวลาราชการ  ไม่เปิดให้บริการแลกของ  แต่สามารถเปิดใหบ้ริการ  น าอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
Sterile  ออกเสริมใหไ้ดถ้า้เกิดภาวะฉุกเฉินมีผูรั้บบริการมาก  จ  านวน  Set  หรือเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่น
หน่วยงาน  ไม่พอใหบ้ริการเช่นการเกิดอุบติัเหตุหมู่มีการใช ้Set หรือวสัดุการแพทยม์าก Setท่ีหน่วยงาน
ส ารองไวอ้าจไม่เพียงพอหน่วยงานจ่ายกลางจะเปิดเพื่อจ่ายของเพิ่มเติมใหเ้ป็นกรณีพิเศษ 

CSS.8.2 มกีารจดัระบบเพ่ือลดความเส่ียงของการตดิเช้ือต่อเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งของงานควบคุมและ

ป้องกนัการตดิเช้ือในโรงพยาบาล 

1) แนวทางการช าระล้างและขจดัการปนเป้ือนของอุปกรณ์/เคร่ืองมือทีใ่ช้แล้ว (ขอให้ระบุว่าเคร่ืองมือประเภทใดทีต้่อง
อาศัยการช าระล้างและขจดัการปนเป้ือนด้วยวธีิพเิศษ?  มีการตรวจสอบความสะอาดของเคร่ืองมอืดงักล่าวอย่างไร?) 

การลา้งและขจดัการปนเป้ือนของอุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้นั้น  ใชว้ธีิการลา้งดว้ยมือ  มีการ
ดดัแปลงเคร่ืองซกัผา้ก่ึงอตัโนมติั  ส าหรับลา้ง ถุงมือ  และมีการตรวจสอบความสะอาดการร่ัวของถุงมือ  

2) แนวทางการเลอืกใช้ detergent และน ้ายาท าลายเช้ือ (ขอให้ระบุปริมาณการใช้น ้ายาท าลายเช้ือ และวธีิการทิง้น ้ายาทีใ่ช้
แล้ว) 

ปัจจุบนั หน่วยงานจ่ายกลาง ใชE้nzyme ส าหรับแช่ลา้งเคร่ืองมือ และ ใชเ้คร่ืองมือลา้งอตัโนมติั
ช่วยลดแรงงานและเวลา ในการลา้งเคร่ืองมือ  
              เนน้การสวมอุปกรณ์ป้องกนัขณะลา้งเคร่ืองมือ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ ก าหนดแนวทาง การขดั
ลา้งท่ีถูกตอ้งป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือและตรวจสอบการปฏิบติัเป็นประจ า 

3) แนวทางการปกป้องเจ้าหน้าทีท่ีท่ าความสะอาดอุปกรณ์/เคร่ืองมือ จากการติดเช้ือทีป่นเป้ือนมากบัอปุกรณ์/เคร่ืองมือทีใ่ช้แล้ว  

ก าหนดแนวทางการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือ  แก่บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีลา้งเคร่ืองมือ  คือ  
สวมถุงมือยาง  ใส่ผา้ยางกนัเป้ือน  สวมหมวกคลุมผม  และใส่แวน่ตากนักระเด็น  ก่อนลา้งของตอ้งแยก
ของมีคมออกก่อน  การหยบิจบัของมีคมใหใ้ชอุ้ปกรณ์ เช่น  ใชคี้มหยบิจบัของมีคมแทนการหยบิดว้ยมือ
เปล่า  การขดัอุปกรณ์ใหข้ดัใตน้ ้า  เพื่อป้องกนัการกระเด็น  และการแพร่กระจายเช้ือ 
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4) แนวทางปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าทีถู่กของมีคมบาดหรือทิม่แทง  (ขอให้ระบุจ านวนคร้ังของการเกดิอบุัตกิารณ์ระหว่างการท า
ความสะอาดเคร่ืองมือในรอบปีทีผ่่านมา) 

                     ในรอบปีท่ีผา่นมาไม่มีอุบติัเหตุถูกของมีคมบาดหรือท่ิมแทงเกิดข้ึนในหน่วยงาน แต่มีแนว
ทางการปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัการณ์  
 

 

CSS.8.3 การรวบรวมอุปกรณ์ เคร่ืองมือทีใ่ช้แล้วจากหน่วยผู้ใช้เป็นไปอย่างถูกหลักการป้องกนัการ

แพร่กระจายเช้ือแนวทางในการรวบรวมอุปกรณ์/เคร่ืองมือใช้แล้ว และปกปิดให้มิดชิด เพือ่ป้องกนัการ
แพร่กระจายเช้ือไปยังเจ้าหน้าที ่ผู้ป่วย และส่ิงแวดล้อม 

ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีรับบริการแลกของ  น าอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้  น าอุปกรณ์ลง
ภาชนะมีฝาปิด  ส่งแลกหน่วยจ่ายกลาง  ผูป้ฏิบติัสวมอุปกรณ์ป้องกนัเช่นถุงมือ  

 
CSS.8.4 มกีารตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองนึ่งและเคร่ืองอบแก๊สอย่างสม า่เสมอ 

1) กระบวนการท าให้ปราศจากเช้ือ (sterilization) ของโรงพยาบาลมีกีป่ระเภท? อะไรบ้าง?  (ขอให้ระบุข้อ
ระมัดระวงัเร่ืองความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือส าหรับท าให้ปราศจากเช้ือแต่ละประเภท) 

วธีิการท าใหป้ราศจากเช้ือของโรงพยาบาล  คือ  การใชเ้คร่ืองน่ึงไอน ้า (Autoclave) เคร่ืองน่ึงมี
แบบใชแ้ก๊สและไฟฟ้า  เคร่ืองอบแก๊ส EO 

-      การใชเ้คร่ืองน่ึงเพื่อฆ่าเช้ือปฏิบติัและดูแลบ ารุงรักษาตามคู่มือการใชง้าน 
- หลีกเล่ียงการสัมผสั อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือร้อนโดยตรง มีการจดัเตรียมถุงมือส าหรับหยบิจบั

เม่ือตอ้งสัมผสักบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีมีความร้อนเพื่อป้องกนัอนัตรายจากความร้อน และให้
ใชค้วามระมดัระวงัเม่ือตอ้งเปิด ปิดไอน ้าร้อนจากการใชเ้คร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 

- การน่ึงสารน ้าจะไม่เปิดเคร่ืองจนกวา่เคร่ืองจะเยน็สนิท ป้องกนัอนัตราย จากการระเบิดของ
ขวดแกว้ 

- มีการตรวจสอบความผดิปกติระมดัระวงัอนัตราย จากการใชแ้ก๊ส ขณะจุดเตา  
- ปฏิบติัการอบแก๊ส ใหป้ลอดภยัในเร่ืองการระบายแก๊ส  
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2) การติดตามประสิทธิภาพของการท าให้ปราศจากเช้ือทางด้านกลไก (มีการบนัทกึข้อมูลส าหรับแต่ละเคร่ืองอะไรบ้าง? 

ในช่วงเวลาใด?) 

มีการบนัทึกมาตรวดัอุณหภูมิ   ความดนัไอน ้า  ระยะเวลา ในทุกรอบการน่ึง ตรวจสอบอากาศใน
ช่องอบดว้ยการท า Bowie- dick test ก่อนใชเ้คร่ือง prevacuum ทุกวนั 

3) การติดตามประสิทธิภาพของการท าให้ปราศจากเช้ือด้วยวธีิทางเคมี (มีนโยบายในการใช้ chemical indicator 

อย่างไร? ใช้เฉพาะภายนอก หรือเฉพาะภายใน หรือทัง้ภายนอกและภายใน?  มีแนวทางปฏิบตัิอย่างไรเมื่อ 
indicator ไม่เปลีย่นสี? มีระบบในการรับรู้ข้อมูลจากผู้ใช้อย่างไร?  การที ่indicator ไม่เปลีย่นสีเกดิขึน้บ่อย
เพยีงใด?) 

- ตรวจสอบเคมีภายนอกดว้ยการติดแถบ Autoclve tape ท่ีป้ายหนา้ห่อของ  โดยดึงTapeยาว อยา่ง
นอ้ย 5 ขีด  จะตรวจดูวา่เปล่ียนสีเป็นสีด าหรือไม่  ก่อนเก็บ Set เขา้ท่ี  เป็นต าแหน่งท่ีตรวจได้
โดยง่าย  เพราะอยูด่า้นนอก Set   

- ส่วนการทดสอบทางเคมีภายใน ก าหนดใหใ้ส่แผน่ทดสอบเคมีภายใน (Comply )ใน Set ท่ีตอ้ง
สอดใส่หรือสัมผสัเยื่อบุผูป่้วย หรือSet ท่ีมีขนาดใหญ่  การตรวจสอบโดยใหผู้ใ้ชบ้ริการ
ตรวจสอบ และมีการส่ือสารใหห้น่วยงานส่งแผน่ comply tape ส่งคืนใหห้น่วยงานเม่ือส่งแลก set 
ทุกวนั  กรณีพบวา่ไม่เปล่ียนเป็นสีด า แสดงวา่ไอน ้าผา่นไม่ทัว่ถึงภายใน หา้มใช ้Set  นั้น  และ
แจง้กลบัใหห้น่วยงานทราบทนัที ส่ง  Set  นั้นกลบัคืนเพื่อ เขา้กระบวนการท าใหป้ราศจากเช้ือ
ใหม่ และเรียกเก็บ Set ท่ีน่ึงในรอบเดียวกนัคืนทั้งหมดพื่อตรวจสอบ โดยดูจากการบนัทึกห่อ
บรรจุ  เขา้เคร่ืองน่ึงใหม่  พร้อมตรวจสอบหาความผดิพลาดวา่เกิดจากกระบวนการใด  เช่น  การ
ห่อ  การเรียง  Set  เขา้เคร่ืองน่ึงไม่ถูกตอ้ง  หรือเรียง  Set  เขา้เคร่ืองแน่นมากเกินไปหรือเกิดจาก
การท างานของเคร่ืองผดิปกติ เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

4) การติดตามประสิทธิภาพของการท าให้ปราศจากเช้ือด้วยวธีิทางชีววทิยา (มีนโยบายในการใช้ biological 

indicator หรือ spore test อย่างไร?  ต าแหน่งทีว่าง spore test อยู่ตรงไหน?  มีข้อบ่งช้ีอะไรทีต้่องใส่ 
spore test ในห่อเคร่ืองมือด้วย?)  

การตรวจสอบดา้นชีววทิยา  คือ  การท า  Spore test  ดว้ยการใชห้ลอดเช้ือส าเร็จรูป  โดยใชว้าง
ตรงกลาง         ผา้หนา  1/2 น้ิว  ขนาด  10x10 น้ิว  จ  านวน 8 ช้ิน  น าห่อผา้วางตรงจุดท่ีอบัสุดของ
เคร่ืองมือ  คือ  บริเวณประตูเคร่ืองเหนือท่อน ้า   ระบุ  Set ต่าง ๆ  ท่ีน่ึงพร้อมห่อ  Spore test น า  Spore test  
เขา้เคร่ือง Incubator อุ่นนาน 48 ชม. อ่านผล ถา้หลอด Spore test เป็นสีม่วงแสดงวา่  ผลท่ีตรวจออกมา
เป็นลบ แสดงวา่การท าลายเช้ือของเคร่ืองมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบจะท าทุก  1 สัปดาห์ ทุกเคร่ือง  
จะท าทุกวนัศุกร์อ่านผลวนัจนัทร์  เหตุผลเพราะช่วงน้ีไม่มีการจ่ายของใหห้น่วยงาน  และหน่วยงานบาง
หน่วย   ไม่ไดใ้หบ้ริการวนัเสาร์-อาทิตย ์ เช่น  OR, ทนัตกรรม 
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5) การระบุหมายเลข lot control เพือ่ติดตามอปุกรณ์/เคร่ืองมอื หรือผู้ป่วยทีใ่ช้อุปกรณ์/เคร่ืองมือทีอ่าจจะมีปัญหา 

ป้ายติดชุดเคร่ืองมือ มีการะบุวนัท่ี  ล าดบัเคร่ืองและรอบการน่ึง ในแต่ละเคร่ือง พร้องบนัทึกรอบ
วา่ ในรอบนั้นๆ มีของหน่วยงานใดบา้งเพื่อสะดวกต่อการติดตามเม่ือเกิดปัญหา เป็นป้ายท่ีท าเองเป็น
นวตักรรมของจ่ายกลาง 

CSS.8.5 เทคนิคการท าให้ปราศจากเช้ือเป็นไปอย่างถูกต้อง 

1) การจดัเตรียม บรรจเุข้าชุด อุปกรณ์/เคร่ืองมือทีจ่ะท าให้ปราศจากเช้ือด้วยวสัดุทีเ่หมาะสม อย่างถูกต้องและครบถ้วน (มี
วธีิการและการตรวจสอบอย่างไรให้มั่นใจว่าบรรจอุุปกรณ์/เคร่ืองมือได้ถูกต้องครบถ้วน?) 

วธีิการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจัดเตรียมSet 
- ตรวจสอบเคร่ืองมือ วา่มีหลงเหลือหลงัการห่อของอยูอี่กหรือไม่ ป้องกนัการใส่เคร่ืองมือ       ไม่

ครบ 
- ตรวจดู สังเกต ลกัษณะ น ้าหนกั ของห่อท่ีผดิปกติป้องกนัการใส่เคร่ืองมือเกิน 
- จ านวนSet ท่ีห่อ กบัจ านวนSet ท่ีแลกตรงกนัหรือไม่ป้องกนั การปนของSet ท่ีคลา้ยกนัเช่น Set 

Suture ,Set I&D ภาชนะท่ีใส่คลา้ยกนัแยกดว้ยสีผา้ท่ีใชห่้อ 
- ใชค้วามรอบคอบในการตรวจสอบราย ละเอียด ต่างๆไดแ้ก่ การตรวจสอบการใส่ Tooth 

Forceps& Non Tooth Forceps   ใน Set Dressing  
- ปฐมนิเทศลูกจา้งท่ีหมุนเวยีนมา ใหดู้หลกัการจดัเตรียม Set ตามคู่มือท่ีหน่วยงานเตรียมไว ้ 

 

2) การบรรจหีุบห่ออปุกรณ์/เคร่ืองมอืทีจ่ะท าให้ปราศจากเช้ือเข้าในเคร่ืองนึ่ง/เคร่ืองอบ เพือ่ให้อปุกรณ์/เคร่ืองมือ สัมผสักบั
ไอน ้าหรือแก๊สอย่างทัว่ถงึ (กรณทีีใ่ช้ผ้าห่อ มีการแยกสถานทีห่รือแนวทางในการลดปริมาณฝุ่นผ้าอย่างไร?) 

แยกบริเวณท่ีจดัเตรียม Pack  Set ใหเ้ป็นสัดส่วน  อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก  ก าหนดใหมี้การผกู
แมสป้องกนัฝุ่ นใยผา้ท าความสะอาดเช็ดถูฝุ่ นละออง ก่อนปฏิบติังานและ หลงัเสร็จงานแลว้ทุกคร้ัง  

การห่อSet ใชส้องชั้นห่อSet เป็นผา้ฟอกท่ีมีเส้นใย 140 เส้น/ตร.น้ิว เพื่อใหมี้คุณสมบติัเหมาะต่อ
การยอมใหไ้อน ้าผา่นเขา้ออก ผา้ท่ีห่อตอ้งสะอาดไม่มีรูร่ัวรอยฉีกขาด 

การเรียงเขา้เคร่ืองไม่เรียงของทบัหรือซ้อนกนั จะเรียงตะแคง ใหมี้ช่องวา่งท่ีไอน ้า ความร้อน
แทรกซึมไดท้ัว่ถึง 

มีการใชห้มอ้ สแตนเลส ใส่วสัดุ เม่ือเรียงเขา้เคร่ืองตอ้งเปิดช่องใหไ้อน ้าเขา้ไดท้ัว่ถึง และปิดช่อง
ทนัทีท่ีน าออกจากเคร่ืองป้องกนัการปนเป้ือน 

3) การน าห่ออปุกรณ์/เคร่ืองมือเข้าในเคร่ืองนึ่ง/เคร่ืองอบ เพือ่ให้ไอน า้/แก๊ส สัมผสัทุกส่วนของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ 

การจดัวางSet จะวางเรียงในลกัษณะ เป็นแนวตั้ง หรือเอียง  45-60 องศา เพื่อใหมี้ช่องวา่งใหไ้อ
น ้าซึมผา่นอยา่งทัว่ถึง  ถา้เป็นหมอ้แสตนเลส จะหมุนเปิดรูทั้งดา้นขา้งและดา้นล่าง การวางจะวางหมอ้
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ตามแนวนอนเพื่อใหไ้อน ้าแทรกซึมเขา้ตามรูเปิดรอบตวัหมอ้อยา่งทัว่ถึง เม่ือน่ึงฆ่าเช้ือเสร็จแลว้ขณะน า
หมอ้อุปกรณ์ออกจากเคร่ืองตอ้งปิดรูเปิดทั้งดา้นขา้งและกน้หมอ้ทนัทีก่อนจดัเก็บหรือจ่าย 

4 )    แนวทางการท าให้ปราศจากเช้ือส าหรับชุดเคร่ืองช่วยหายใจ สายยาง และถุงมอื 

การจดัเตรียมถุงมือ  ลา้งท าความสะอาดดว้ยเคร่ืองซกัผา้ก่ึงอตัโนมติั แลว้น าออกมาลา้งน ้าเปล่า
ดว้ยมืออีกคร้ัง กรอกน ้าลงในถุงมือเพื่อ ตรวจสอบรูร่ัว  อบใหแ้หง้  คลุกแป้งขา้วโพด  น าใส่ปลอกเป็นคู่
ตามขนาด  น าเขา้เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ ใส่แผน่เคมีตรงกลางห่อใหแ้ถบยืน่ออกเล็กนอ้ยเพื่อท่ีผูใ้ชจ้ะไดม้องเห็น
และตรวจสอบไดท้นัทีท่ีเปิดห่อถุงมือใช ้ ในปัจจุบนัหน่วยจ่ายกลางมีเคร่ืองน่ึงไอน ้าอตัโนมติั ท่ีมี
โปรแกรม ส าหรับการน่ึงถุงมือ ซ่ึงช่วยถนอมเน้ือยางไม่ใหเ้ป่ือยง่าย 

5) การน าอุปกรณ์/เคร่ืองมือทีไ่ม่ได้ใช้ในเวลาทีก่ าหนดไว้มาผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเช้ือใหม่ (ขอให้ระบุระยะเวลา
ทีก่ าหนดว่าจะต้องน าอปุกรณ์/เคร่ืองมือ มาท าให้ปราศจากเช้ือใหม่หากไม่มีการใช้) 

ก าหนดระยะความปลอดเช้ือ 14  วนั  ถา้ไม่มีการใชง้าน  หน่วยจ่ายกลางมีหอ้งส าหรับจดัเก็บ
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีผา่นการท าใหป้ราศจากเช้ือโดยเฉพาะ  จดัเก็บบนชั้นในตูต้ามมาตรฐาน ดูแลในเร่ือง
ของการท าความสะอาดไม่ใหมี้ฝุ่ นละอองดว้ยการเช็ดท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวนั ตรวจสอบเฝ้า
ระวงัป้องกนัไม่ใหมี้มดหรือแมลง  ไม่มีท่อน ้าหรือใกลบ้ริเวณท่ีช้ืนแฉะ ประตูห้องปิดตลอดเวลาและ
จ ากดับุคลากรเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีเท่านั้น เพื่อป้องกนัการปนเป้ือน 

 

CSS.8.6 มกีารตดิฉลากบนห่ออุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ 

การระบุข้อมลูทีฉ่ลากบนห่ออุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ เพือ่ให้ทราบว่าเป็นอุปกรณ์/เคร่ืองมืออะไร และมีความปลอดภัย
ทีจ่ะใช้งานหรือไม่ 

ขอ้มูลบนฉลากท่ีห่ออุปกรณ์  จะมีป้ายบอกประเภทของ Set วา่คือ อะไร  วนัท่ีจดัเตรียมและวนัท่ี
หมดอาย ุ รอบเคร่ืองและหมายเลขเคร่ือง มีแถบเคมีภายนอก  (Autoclave Tape)  ติดทบับนป้ายดา้นขา้ง 2 
ขา้ง ถา้แถบ  Sterile tape  เปล่ียนเป็นสีด าสนิท  แสดงวา่  Set ไดผ้า่นกระบวนการท าใหป้ราศจากเช้ือแลว้ 

 
CSS.8.7 มกีารป้องกนัการปนเป้ือนระหว่างการจดัเกบ็และขนส่งอปุกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ 
1) การควบคมุส่ิงแวดล้อมในห้องทีเ่กบ็อุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ (การป้องกนัฝุ่น การแลกเปลีย่นอากาศ การควบคมุ

อุณหภูมิและความช้ืน การควบคมุจราจร) 

ท าความสะอาดบริเวณในห้องเก็บของ  Sterile  เป็นประจ าทุกวนั  การท าความสะอาด ก าหนดให้
ใชผ้า้ถูดนัฝุ่ นแทนการใชไ้มก้วาด ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  แลว้ใชผ้า้ชุบน ้ าถูพื้นเพื่อซบัฝุ่ น
อีกคร้ัง  ท าความสะอาดตู ้ชั้นวาง ดว้ยผา้ชุบน ้าหมาด เช็ดตามดว้ยผา้แหง้ เช็ดฆ่าเช้ือบริเวณพื้นผวิชั้นวาง
ชุดเคร่ืองมือดว้ยแอลกอฮอล ์70%  หอ้งท่ีเก็บของปราศจากเช้ือ การเขา้ออกหอ้งก าหนดใหเ้ฉพาะผูท่ี้
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ปฏิบติัหนา้ท่ีเท่านั้น  ห้องไม่มีท่อน ้าผา่นบริเวณห้องเก็บของ   ก่อนเขา้หอ้งเพื่อจ่ายSet ตอ้งลา้งมือ สวม
เส้ือคลุมทุกคร้ัง  

2) การป้องกนัการปนเป้ือนของส่ิงแวดล้อมจากพาหนะหรือหบีห่อทีม่าจากภายนอก 

น าห่อของ ท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ เก็บเขา้หอ้ง โดยใส่รถท่ีออกแบบส าหรับขนของ Sterile โดยเฉพาะ มี
ฝาปิดมิดชิด เช็ดท าความสะอาดรถทุกวนั 

3) ระบบการจดัเกบ็อุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ (ใช้ระบบช้ันเปิดหรือช้ันปิด?  ถ้าเป็นช้ันเปิด มกีารดูแลเร่ืองความ
สะอาดและระยะห่างอย่างไร?)  

                  จดัอุปกรณ์เคร่ืองมือปราศจากเช้ือในตูบ้นชั้นระบบปิด  โดยดูแลเช็ดท าความสะอาดเป็นประจ า
ทุกวนั  ปิดตูต้ลอดเวลาหลงัเก็บ set  หรือจ่าย set  แลว้ 

4) การป้องกนัความช้ืนและการปนเป้ือนจากการสัมผสัหรือเช้ือโรคในอากาศระหว่างการจดัเกบ็และขนส่ง 

ยดึหลกัหยบิจบั Set ใหน้อ้ยท่ีสุด  ลา้งมือใหส้ะอาดเช็ดมือใหแ้หง้และใชอ้ลักอฮอล์ลูบมือเพื่อฆ่าเช้ืออีก
คร้ังก่อนหยบิจบั Set Sterile  การขนส่ง Set Sterile โดยการใส่รถเขน็ท่ีมีฝาปิดมิดชิดสามารถกนั
ฝุ่ นละอองและการเปียกช้ืนไดดี้     

 

 

5) การขนส่งอุปกรณ์/เคร่ืองมือไปยงัหน่วยผู้ใช้โดยภาชนะ/รถทีม่ีการปกปิดหรือประตูมิดชิด 

ก าหนดใหก้ารขนส่งชุดอุปกรณ์หรือSet ท่ีผา่นการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ ใส่รถเขน็ ท่ีมีฝาปิดมิดชิด  ถา้มี
เพียงเล็กนอ้ยใหใ้ส่ถุงหรือภาชนะท่ีมีฝาปิดเช่น กล่องพลาสติก  

 

CSS.8.8 เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตตินอย่างเหมาะสมระหว่างการปฏบิตังิาน 

1) การแต่งกายของเจ้าหน้าทีใ่นบริเวณช าระล้างเคร่ืองมือ เพือ่ปกป้องตนเองจากการปนเป้ือน 

ก าหนดใหเ้ปล่ียนชุดส าหรับปฏิบติังานในหน่วยจ่ายกลางและสวมอุปกรณ์ป้องกนั  ไดแ้ก่  ถุงมือ 
ผา้ยางกนัเป้ือน  สวมหมวกคลุมผม  แวน่ตา  ผกู Mask 

2) การเปลีย่นเส้ือผ้าชุดปฏบิัติงานใหม่เมื่อเร่ิมท างานในแต่ละช่วง 

เม่ือลา้งอุปกรณ์ เคร่ืองมือเสร็จแลว้ใหถ้อดอุปกรณ์ป้องกนัออกแขวนไวก่้อน  แลว้จึงเร่ิม
ปฏิบติังานใหม่ในขั้นตอนอ่ืน ๆ  เม่ือเกิดการปนเป้ือนสกปรกใหเ้ปล่ียนใหม่ทนัที 

3)  การแต่งกายและการล้างมือก่อนเข้าไปในห้องทีเ่กบ็เคร่ืองมอืปราศจากเช้ือ 
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ก าหนดใหส้วมเส้ือคลุม   ลา้งมือใหส้ะอาด ก่อนเขา้ห้องท่ีเก็บเคร่ืองมือปราศจากเช้ือและ ลูบมือ 
ดว้ยอลักอฮอลเ์จล ฆ่าเช้ือ อีกคร้ัง ก่อนหยบิจบั ห่อชุดเคร่ืองมือปลอดเช้ือ  

4)   การห้ามสูบบุหร่ีหรือรับประทานอาหารในบริเวณทีป่ฏบิัติงาน 

มีหอ้งส าหรับพกัรับประทานอาหารและไม่อยูติ่ดกบัห้องท่ีเก็บเคร่ืองมือปราศจากเช้ือ หน่วยงาน  
ติดป้ายเตือนหา้มสูบบุหร่ีภายในหน่วยงาน 

 

CSS.8.9 มกีารท าความสะอาดภาชนะทีใ่ช้ขนย้าย และพื้นทีป่ฏิบัตงิานอย่างสม า่เสมอ 

การจดับริเวณช าระล้างและขจดัการปนเป้ือน (decontamination area) ซ่ึงสามารถเข้าถงึได้จากภายนอกและ
แยกออกจากส่วนอื่นๆ ของหน่วยจ่ายกลางโดยเดด็ขาด และการท าความสะอาดบริเวณช าระล้าง เพือ่ป้องกนัการสะสมของ
ส่ิงสกปรกและเช้ือโรคซ่ึงอาจจะแพร่กระจายเข้าไปในพืน้ทีส่ะอาด 

1. ก าหนดจุดรับของใชแ้ลว้ของหน่วยงาน  ก าหนดจุดรับของใชแ้ลว้บริเวณหนา้ต่างใกลบ้ริเวณหอ้งน ้า  
ใหผู้แ้ลกของยนือยูด่า้นนอกหนา้ต่าง ตรงช่องทางเดินผา่นหน่วยงานใหข้องหยบิส่ง/แลกของใชแ้ลว้
ผา่นช่องของหนา้ต่าง 

2. ก าหนดใหมี้การแยกเส้นทางการขนของ Sterileและของเป้ือนออกจากกนัอยา่งชดัเจน ผูป้ฏิบติัรับทราบ
และปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนด 

3. แยกอ่างลา้งเคร่ืองมือและอ่างลา้งมือ 
4.  หลงัลา้งของแลว้ใหข้ดัลา้งท าความสะอาด  อ่างลา้งเคร่ืองมือทุกคร้ัง  เช็ดถูท าความสะอาด  บริเวณ

พื้นท่ีรอบ ๆ  ใหแ้หง้สะอาดเสมอ 

CSS.9 กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 

มีกิจกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของบริกาจ่ายกลาง โดยการท างานเป็นทีม และมีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ขอให้ทมีงานน าข้อมูลหรือเหตุการณ์หรือความถีข่องการเกดิเหตุการณ์ต่อไปนี ้(อาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูล
เชิงพรรณนากไ็ด้) มาวเิคราะห์และวางแผนว่าจะด าเนินการอย่างไร?:  

 การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือของเคร่ือง 

 ความเพยีงพอของอุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ 

 การสูญหาย/ช ารุด ของวสัดุปราศจากเช้ือ 

 ผลการตรวจสอบด้านความปลอดภัย  

 จ านวนอุบัตกิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
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มีการทดสอบประสิทธิภาพการท าใหป้ราศจากเช้ือของเคร่ืองน่ึง  ไอน ้า  ภายใตค้วามดนั  โดยการทดสอบ
ดา้นชีวภาพ  (Spore tert)  และทางเคมี 

การตรวจประสิทธิภาพทางเคมี  แบ่งเป็นภายนอก  และภายใน  สามารถตรวจไดทุ้กวนั  และทุกคร้ังท่ีน่ึง
ฆ่าเช้ือเสร็จแลว้  ตรวจดูแถบเคมีภายนอกค่าเปล่ียนแถบเป็นสีด าหรือไม่  ส่วนการทดสอบเคมีภายใน
ตรวจสอบ  เม่ือเปิดใช ้Set  เพื่อดูวา่ไอน ้า  ไดผ้า่นทัว่ถึงภายในถา้แผน่ตรวจเคมีภายในเป็นสีด า 

การตรวจสอบทางชีวภาพ  โดยใชห้ลอดเช้ือส าหรับรูป (Spore  test)  เป็นการตรวจสอบทุก 1 สัปดาห์  ท่ี
ผา่นมา  ผลการตรวจสอบให้ผลลบเสมอ  แสดงใหเ้ห็นวา่  เคร่ืองมือมีประสิทธิภาพดี  สามารถฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียท่ีมี Spore ได ้ ถา้พบวา่ผลการตรวจ Spore test ไม่เป็นลบ  ตอ้งด าเนินการทดสอบใหม่อีกคร้ัง  
โดยท าอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนซ่ึงจะทดสอบซ ้ าไม่ต ่ากวา่ 3 คร้ัง  ถา้พบวา่การ
ตรวจสอบ เป็นลบ  อาจเกิดจากการจดัเรียงเคร่ืองมือหรือ  Set  ต่าง ๆ  เขา้เคร่ืองไม่ถูกตอ้ง  หรือการปิด-
เปิด  ไอน ้าเขา้ไม่เป็นไปตามขั้นตอน แกไ้ขโดยการช้ีแจงใหบุ้คลากรในหน่วยงานปฏิบติัใหถู้กตอ้ง  แต่ถา้
ผลตรวจให้ผลบวกซ ้ าอีก  ตอ้งตรวจดูความผิดปกติของเคร่ืองน่ึงวา่  ระบบการท างานของเคร่ืองมีการ
ขดัขอ้งอยา่งไร  โดยตอ้งใหช่้างท าการตรวจสอบ  และซ่อมแซม  ถา้พบวา่มีการสึกหรอของเคร่ืองมือต่าง 
ๆ  Set หรืออุปกรณ์การแพทยท่ี์น่ึงพร้อมห่อ  Spore test  ตอ้งงดใชห้รือเรียกกลบัคืน 

การตรวจประสิทธิภาพ  การท าลายเช้ือทางกายภาพ  สามารถตรวจสอบไดทุ้กวนั  หรือเม่ือเปิดห่อของใช้
ท่ีน่ึงปราศจากเช้ือ  แต่การทดสอบ  Spore test มีระบบการตรวจสอบทุก  1 สัปดาห์  และใชเ้วลาอีก 48 
ชม.  ในการ Incubate  จึงจะทราบผล 

                       การเก็บตวัช้ีวดั 

- ผลการตรวจทางกายภาพเคมีภายนอก/ภายใน 
- ผลการตรวจ Spore test  
- จ านวน Set ท่ีเปียกช้ืน 

กรณีถา้พบวา่  ผลการทดสอบเคร่ืองไม่มีประสิทธิภาพจากการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  ด าเนินการประชุมช้ีแจง
ขอ้  บกพร่องท่ีพบให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบและใหค้  าแนะน าหรือใหค้วามรู้  เก่ียวกบั
ปฏิบติัตามกระบวนการท่ีถูกตอ้ง  และติดตามผลการปฏิบติังานหลงัใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง  และเก็บ
บนัทึกผลการตรวจสอบไวทุ้กคร้ัง  ท่ีท าการทดสอบหรือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

ความเพียงพอของอุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ือ  ท่ีหน่วยงานจดัเตรียมไวส้ าหรับแลกเปล่ียนท่ีผา่นมา 

เพียงพอส าหรับใหบ้ริการ  ไดมี้การเก็บตวัช้ีวดัเรียงความเพียงพอของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ  ถา้พบวา่การ
แลกเปล่ียนของเคร่ืองมือ  หรือ  Set   ต่าง ๆ  มีจ  านวนมากข้ึน  เน่ืองจากมีผูรั้บบริการมากข้ึนกวา่เดิม  ตอ้ง
ด าเนินการประชุมช้ีแจงบุคลากรในหน่วยงานใหรั้บทราบ  เพื่อวางแผนจดัเตรียมอุปกรณ์/เคร่ืองมือ  
ปราศจากเช้ือไวส้ าหรับแลกเปล่ียน ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม  รวมทั้งการจดัหา/จดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยเ์พิ่มเติม
ดว้ย 
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มีการลงบนัทึกจ านวนอุปกรณ์ท่ีช ารุด  หรือสูญหาย  โดยใหห้น่วยงานบนัทึกสาเหตุท่ีอุปกรณ์ช ารุด
เสียหายในใบบนัทึกอุปกรณ์ช ารุด  โดยระบุช่ือหน่วยงาน  ผูท่ี้ท  าใหเ้คร่ืองมือเสียหายหรือพบเห็น  โดย
หวัหนา้หน่วยงานเซ็นช่ือก ากบัอีกคร้ัง  การบนัทึกเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน  เก่ียวกบัจ านวนของท่ีเสียหาย  
และเป็นขอ้มูลในการจดัซ้ือ  จดัหา  เพื่อทดแทน  แผนการต่อไป คือ จะจดัรวบรวมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
เสียหายเป็นอุบติัการณ์เป็นรายเดือน  และรวบรวมเป็นยอดสุดทา้ยเม่ือส้ินปี  ส่วนการสูญหายของอุปกรณ์
ตรวจสอบไดโ้ดยการตรวจนบัอุปกรณ์วา่ครบถว้นขณะแลกเปล่ียนหรือไม่  ส่วนใหญ่ของช ารุด/สูญหาย  
คือ  Syringe แกว้แตก 

การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั  ใหค้วามรู้แก่บุคลากรเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือตามขั้นตอนท่ีคู่มือ
ก าหนด  การดูแลรักษาเคร่ืองมือ การตรวจสอบสภาพเคร่ืองมือก่อนใชง้าน  มีการตรวจสอบอุปกรณ์
เคร่ืองมือวา่มีช ารุดสึกหรอหรือไม่  ถา้มีตอ้งแจง้ช่างตรวจสอบแกไ้ข  เบ้ืองตน้  ถา้ไม่สามารถซ่อมแซม
เองตอ้งแจง้ฝ่ายบริหาร  ใหด้ าเนินการติดต่อช่างช านาญการเฉพาะทางมาด าเนินการซ่อมแซม  มีการเก็บ
ตวัช้ีวดั  การบาดเจบ็ขณะปฏิบติัและการติดเช้ือดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร  มีการติดตามการ
ปฏิบติัการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือขณะปฏิบติังาน  และจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัการติดเช้ือไว้
อยา่งเพียงพอ 

         มีการจดบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดในหน่วยงาน  และนอกหน่วยงาน  เพื่อรวบรวม
อุบติัการณ์ท่ีพบบ่อย ๆ  และเป็นปัญหามาด าเนินการหาแนวทาง  เพื่อการพฒันาต่อไป  เช่น  การบาดเจบ็
ของบุคลากรขณะปฏิบติังาน   Set เปียกช้ืน   ขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการจดัเตรียมอุปกรณ์การแพทย ์ ความ
ล่าชา้ พฤติกรรมบริการ ฯลฯ 

ขอใหท้บทวนวา่มีการระบุรายละเอียดต่อไปน้ีใน ตอน ก. และ ตอน ข. ท่ีผา่นมาดว้ย 

CSS.6  มีการจัดแบ่งพืน้ทีอ่ย่างชัดเจนเป็นสัดส่วน ออกเป็นพืน้ทีป่นเป้ือน พื้นทีส่ะอาด พืน้ทีเ่กบ็และแจกจ่าย
อุปกรณ์/เคร่ืองมือปราศจากเช้ืออย่างไร?  มีการวางแผนและติดต้ังอุปกรณ์เพือ่ป้องกันการแพร่กระจาย

ของส่ิงปนเป้ือนอย่างไร?  มีระบบระบายอากาศโดยให้อากาศไหลเวียนจากบริเวณทีส่ะอาดไปยงับริเวณ
ปนเป้ือนหรือไม่ อย่างไร?  มีอ่างล้างมือในต าแหน่งทีส่ะดวกกบัการใช้งานเพือ่ลดความเส่ียงต่อการเกดิ 

cross infection หรือไม่?  มีระบบระบายน ้าทิง้ทีม่ีประสิทธิภาพหรือไม่?  มีระบบส ารองน ้าสะอาด
หรือไม่?  

                   ในหน่วยงานจ่ายกลางมีการจดัแบ่งพื้นท่ี  ดงัน้ี 
- มีหอ้งและตูเ้ก็บของท่ีผา่นการท าใหป้ราศจากเช้ือแลว้  การเขา้ห้องเก็บของ Sterile  ตอ้งสวม

เส้ือคลุมกนัแพร่กระจายของฝุ่ นละอองปนเป้ือนของ  Sterile  
- มีพื้นท่ีส าหรับจ่ายของ Sterile  ใกลบ้ริเวณห้องเก็บของ Sterile  
- กั้นแบ่งพื้นท่ีส าหรับลา้งของและรับของใชแ้ลว้จากหน่วยงานเป็นสัดส่วน 
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- ก าหนดใหข้นยา้ย  ของ  Sterile  โดยการใส่รถส าหรับขนยา้ยของ Sterile  โดยเฉพาะเป็น
รถเขน็แสตนเลสท่ีมีฝาปิดมิดชิด 

- ก าหนดแยกเส้นทางการขนของ Sterile และของเป้ือนอยา่งชดัเจนโดยมีป้ายบอก 
- มีอ่างลา้งมืออยูใ่นต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการปฏิบติังานและมีจ านวนเพียงพอ   
- หน่วยงานน ้าระบายเสียลงในท่อน ้าทิ้ง  และลงสู่บ่อบ าบดัน ้าเสียของโรงพยาบาล   

CSS.7 มีเคร่ืองมือส าหรับการท าให้ปราศจากเช้ืออะไรบ้าง?  เพยีงพอกบัความต้องการใช้งานหรือไม่? 
หน่วยงานจ่ายกลางปัจจุบนัมีเคร่ืองมือ  ท่ีท าใหป้ราศจากเช้ือ  จ  านวน 5  เคร่ือง เป็นเคร่ืองน่ึง

Gravity ขนาดกลาง แบบใชแ้ก๊ส จ านวน 3  เคร่ือง  แบบใชร้ะบบไฟฟ้า ขนาด100 ลิตรจ านวน 1 เคร่ือง  
ในปัจจุบนัหน่วยงานมีเคร่ืองน่ึงไอน ้าแบบฆ่าเช้ือ Pre vacuum 360 lit จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองอบแก๊ส
เอทธลีนออกไซด ์ขนาด 225 ลิตร 1เคร่ือง ซ่ึง เพียงพอส าหรับงานท าใหป้ราศจากเช้ือในปัจจุบนั 

 ENV.4 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยและการปรับปรุงในด้านส่ิงแวดล้อม ไฟฟ้า ไอน ้า กลไก สารเคมี การ
ติดเช้ือ อัคคีภัย เป็นอย่างไร? 

หน่วยงานจ่ายกลางเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภยั  โดยมีการซอ้มแผนอคัคีภยัใน
หน่วยงาน  ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบเม่ือเกิดอคัคีภยัของบุคลากรแต่ละคน  ซ้อมการใชอุ้ปกรณ์
ดบัเพลิง  และซอ้มแผนอคัคีภยัในระดบัโรงพยาบาล   

ใหส้วมอุปกรณ์ป้องกนัก่อนใชน้ ้ายาหรือสารเคมีต่าง ๆ  เพื่อป้องกนัการระคายเคืองหรือพิษจาก
สารเคมี ไดแ้ก่  หมวก  แมส  ถุงมือ  แวน่ตา 

มีการท ากิจกรรม  5ส  ในหน่วยงาน สะอาด มี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เช่น  การจดัการไม่ให้
มีเศษวสัดุติดไฟง่ายอยูใ่กลบ้ริเวณเตาแก๊สท่ีน่ึงของ ไดแ้ก่  ใบไมแ้หง้  เศษกระดาษ ท่ีสามารถเป็น
เช้ือเพลิงท่ีก่อให้เกิดอคัคีภยัง่าย 

ตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ  ถา้พบวา่มีกระแสไฟฟ้าร่ัวตอ้งแจง้
ช่างตรวจสอบซ่อมแซม  กรณีเส่ือมสภาพช ารุดตอ้งเปล่ียนใหม่   

หวัหนา้งานติดตามนิเทศการตรวจสอบและบนัทึกการใชเ้คร่ืองมือของบุคลากร  อยา่งสม ่าเสมอ   
ใหค้วามรู้และก าหนดแนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือใหป้ลอดภยั  โดยไม่

ควรปฏิบติัใด ๆ  ขณะเคร่ืองมือท างานอยู ่ ถา้จะท าการใด ๆ  ตอ้งถอดปลัก๊ตดัสะพานไฟก่อนทุกคร้ัง  เพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากกลไกการท างานของเคร่ืองมือ 

บนัทึกอุบติัการณ์กรณีเกิดความผดิปกติของเคร่ืองมือ  หรือบุคลากรบาดเจบ็จากการใชเ้คร่ืองมือ
หรือการท างาน        
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