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บริบท (Context)
ความมุ่งหมาย (Purpose): ให้บริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างปลอดภัย ได้
มาตรฐาน
ขอบเขตบริการ (Scope of Service):
ให้บริ การเครื่ องมือและอุปกรณ์ปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลในเขตอาเภอปัวที่ยงั ไม่มีเครื่ องมือทาให้ปราศจากเชื้อ ในเวลาราชการ เวรเช้าวันเสาร์ – อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นงานห้องผ่าตัด
ความต้องการของผู้รับผลงานสาคัญ:
ลูกค้าภายใน : ต้องการได้เครื่ องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ ครบถ้วน และรวดเร็ว
ลูกค้าภายนอก: ปลอดภัยไม่ติดเชื้อเนื่องจากการใช้เครื่ องมือทางการแพทย์เมื่อเข้ามารับบริ การใน โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชปัว
ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ:
ผูร้ ับบริ การต้องการอุปกรณ์ ปลอดภัย สะอาดปราศจากเชื้อ มีการประสานงานที่ดีในระบบการทางาน การ
แก้ไขปัญหาถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อมปลอดภัย และมีอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
เพียงพอแก่การทางาน
ลักษณะสาคัญของงานบริการและปริมาณงาน:
ให้บริ ก ารทาลายเชื้อเครื่ องมือ อุปกรณ์แก่หน่ ว ยงานในโรงพยาบาลสมเด็ จพระยุพราชปั ว และโรงพยาบาล
เครื อข่ายสายเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ,โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ,โรงพยาบาลทุ่งช้าง,โรงพยาบาลเชียง
กลาง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลในเขตอาเภอปัวที่ยงั ไม่มีเครื่ องมือทาให้ปราศจากเชื้อ
โดยมีปริ มาณงานที่ให้บริ การดังนี้คือ
ตารางสถิตกิ ารให้บริการเครื่ องมือปราศจากเชื้อ
ของปราศจากเชื้อ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
มิ.ย
ของนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าภายใต้ความดัน
539,348 450,434 613,085 348,244
ของฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊ส EO.
55,073 51,987 69,039 57,533
ของปราศจากเชื้อที่หน่วยงานนามา Re - sterile
7,458
4,572
5,030
45,39
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ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
ผูร้ ับบริ การปลอดภัย ได้มาตรฐานการทาให้ปราศจากเชื้อ บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพ
ความท้ าทายและความเสี่ยงที่สาคัญ
1. หน่วยงานให้บริ การเครื่ องมือปราศจากเชื้อถูกต้อง รวดเร็ว
2. หน่วยงาน มีเครื่ องมือเพียงพอ พร้อมใช้งาน
3. ผูร้ ับบริ การปลอดภัยจากการใช้เครื่ องมือ
4. ผูใ้ ห้บริ การปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงาน
ศักยภาพและข้อจากัดในด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือ เทคโนโลยี
อัตรากาลังเมื่อเทียบกับภาระงานปี 2560 ปริ มาณ การให้บริ การเครื่ องมือปราศจากเชื้อเฉลี่ย 1,703ชิ้นต่อ
วันต่อจานวนคนงาน 9 คน พยาบาล 2 คน ลักษณะการทางานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตั ิงานแทนกันได้
ในแต่ละชนิดงาน
ด้านเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ ามีขนาดเล็กต้องใช้งาน 5 – 7 ครั้ง ต่อ วันทาให้เกิดการ
ชารุ ดบ่อย และ เครื่ องอบแก๊สมีอายุการใช้งานนานและมีการใช้งานบ่อยเนื่องจากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ตอ้ งฆ่าเชื้อด้วยการอบแก๊สจานวนมากเฉลี่ย 5753 ชุดต่อเดือน แต่ก็มกี ารบารุ งรักษาเชิงป้องกันจากผู ้
ปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกครั้งที่ใช้งาน และจากงานซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องมือตามรอบแผนประจาปี ทุก 4 เดือน
ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกีย่ วข้อง:
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงสุขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานและโรงพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ออกกาลังกายสม่าเสมอ
3. เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพ การรักษาและการป้องกันโรค(ฉีดวัคซีน) ประจาปี ตามความเสี่ยง
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั การพัฒนา
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ / เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั และผลลัพธ์
กิจกรรมพัฒนา
ความท้ าทายที่สาคัญ
เครื่ องมือปราศจากเชื้อ
เพื่อให้หน่วยงานบริ การ บริ การเครื่ องมือปราศจาก 1. มีการสารวจความ
ครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอ ผูป้ ่ วยมีเครื่ องมือปราศจาก เชื้อ ครบถ้วน ถูกต้อง
ต้องการเครื่ องมือ และ
พร้อมใช้งาน
เชื้อพร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ของหน่วยงานต่าง
ๆ ในโรงพยาบาลเพื่อ
เตรี ยมเครื่ องมือสารองให้
เพียงพอ
2. เก็บรวบรวมข้อมูลใน
การให้บริ การเครื่ องมือ
ปราศจากเชื้อแต่ละปี เพื่อ
วางแผนการจัดหา
เครื่ องมือสารอง
ผูร้ ับบริ การปลอดภัยจาก ผูร้ ับบริ การไม่มกี ารติดเชื้อ อัตราการติดเชื้อจากการใช้ 1. มีการควบคุม
การใช้เครื่ องมือทาง
จากการใช้เครื่ องมือทาง เครื่ องมือทางการแพทย์
กระบวนการและขั้นตอน
การแพทย์
การแพทย์
0%
ของการทาให้ปราศจาก
เชื้อทั้งเชิงกล เคมี และ
ชีวภาพ และบันทึกผลทุก
ครั้ง
ผูใ้ ห้บริ การปลอดภัยจาก เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ อุบตั ิการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับ 1. ทาวิธีปฏิบตั ิงานแต่ละ
การปฏิบตั ิงาน
จากการทางาน
บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนของกระบวนงาน
0%
จ่ายกลางและเน้น
เจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด
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แผนภูมกิ ระบวนการทางาน
กระบวนการของหน่วยงาน (Top-Down Flow Chart)

การรับอุปกรณ์ ท่ ใี ช้ แล้ ว
- หน่วยงานนาอุปกรณ์ปนเปื้ อนมาส่ง
- ไปรับจากหน่วยงานห้องผ่าตัด (อุปกรณ์ที่ผา่ นการล้างและบรรจุหีบห่อเรี ยบร้อยแล้ว)

การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
- ผูป้ ฏิบตั ิสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง
- ตรวจสอบสภาพ / ความสะอาดของอุปกรณ์การแพทย์
- แจ้งกลับหน่วยงานที่พบความอุปกรณ์ไม่สะอาดหรื อสภาพชารุ ดไม่พร้อมใช้งาน
ทาการแก้ไขให้เรี ยบร้อย

การเตรียม และการห่ ออุปกรณ์
- ตรวจสภาพห่ออุปกรณ์ทามาจากตึกอื่นให้ได้ตามมาตรฐาน
- บรรจุหีบห่อที่หน่วยจ่ายกลางตรวจสภาพผ้า หรื อวัสดุที่ใช้ห่อ, การห่อของถูกเทคนิค,
ติดป้ายชัดเจน, ติดแถบตรวจสอบภายใน, ภายนอก

การนาห่ ออุปกรณ์เข้ าเครื่ องทาให้ปราศจากเชื้อ
- จัดเรี ยงอุปกรณ์เข้าเครื่ องนึ่งตามที่กาหนดแล้วแต่ชนิดของห่ออุปกรณ์

การทาให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
- การนึ่งด้วยไอน้ าภายใต้ความดัน,การอบแก๊ส
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การควบคุมคุณภาพเครื่องทาให้ ปราศจากเชือ้
- การตรวจสอบเชิงกล,การตรวจสอบเชิงเคมี,การตรวจสอบทางชีวะภาพ

การจัดเก็บและการแจกจ่ ายอุปกรณ์
- การเก็บในหน่วยงานแบบ FIFO. ,การเคลื่อนย้ายการแจกจ่ายอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ

กระบวนการทางาน (รวมทั้งความเสี่ยงและตัวชี้วดั ที่เกีย่ วข้ องในแต่ละขั้นตอน)
กระบวนการบริการจ่าย
ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
ความเสี่ยง /ปัญหา/โอกาสพัฒนา
กลาง
1.การรับอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว 1.อุปกรณ์ครบถ้วนไม่ชารุ ด
1. จานวนเครื่ องมือที่รับไม่ครบ
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีการติดเชื้อ
2. เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
3. ไม่มีการแพร่ กระจายเชื้อสู่
3. เสี่ยงต่อการแพร่ กระจายเชื้อสู่
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
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แนวทางแก้ไขปัญหา
1. มีการตรวจนับ และแจ้งหน่วยงานรับทราบ
2. สวมเครื่ องป้องกันตัวขณะปฏิบตั ิงานและนาส่งอุปกรณ์
ปนเปื้ อนตามวิธีที่กาหนดอย่างเคร่ งคัด
(ในรอบปี ที่ผา่ นมาไม่มีเจ้าหน้าที่เกิดการติดเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน)

2.การล้างทาความสะอาด 1. เครื่ องมืออยูใ่ นสภาพดีสะอาด
และการตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ / เครื่ องมือ

1. เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเครื่ องมือมี
คราบเลือดหรื อสารคัดหลัง่
2. เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการ
ล้างและตรวจสภาพของเครื่ องมือ –
อุปกรณ์

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตามแนวทางเรื่ องการล้างทาความสะอาด
เครื่ องมืออย่างเคร่ งคัด
โดยใส่เครื่ องป้องกันตัวเองขณะปฏิบตั ิงาน (ในรอบปี ที่ผา่ นมาไม่
มีอุบตั ิการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางานและไม่มีการติดเชื้อจาก
การทางาน)

3. การเตรี ยมและการ
บรรจุหีบห่อเครื่ องมือ –
อุปกรณ์ และถุงมือ

1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนห่อ
2. เขียน วัน เดือน ปี ไม่ชดั เจน ปิ ดป้าย
ชื่อ ไม่ตรงกับชุดอุปกรณ์เครื่ องมือ
3. เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากฝุ่ นแป้ง
/ ฝุ่ นผ้าที่ฟ้งุ กระจาย

1.เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิจดั เตรี ยมชุดเครื่ องมือตามคู่มือการจัดห่อชุด
อุปกรณ์ / เครื่ องมือ เน้นให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดรอบคอบมาก
ขึ้น
2. ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ / ความจาเป็ นใน
การสวมเครื่ องป้องกันตัวเมื่อสัมผัสฝุ่ นแป้งจากการทาถุงมือ / ฝุ่ น
ผ้าจากผ้าห่ออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยต้องสวมแม๊ส,แว่นตา ทุกครั้งที่
ต้องทางานที่อาจสัมผัสกับฝุ่ นแป้งและฝุ่ นผ้าที่ฟ้งุ กระจาย
1. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่ องนึ่งไอน้ าและเครื่ องอบแก๊สทุก
ครั้งก่อนใช้งานและปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งาน

1. ชุดเครื่ องมือครบถ้วน
2. ใช้วสั ดุบรรจุหีบห่อ และการห่อ
เครื่ องมือ/
อุปกรณ์ได้ถกู ต้อง

4. การทาให้ปราศจากเชื้อ 1. เพื่อทาให้เครื่ องมือปราศจากเชื้อ 1. เสี่ยงต่อชุดเครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่
2. การทาให้ปราศจากเชื้อเหมาะสม ปราศจากเชื้อ

8
กระบวนการบริการจ่าย
กลาง

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
กับเครื่ องมือแต่ละชนิด
3. ผลการทาให้ปราศจากเชื้อได้
มาตรฐาน

ความเสี่ยง /ปัญหา/โอกาสพัฒนา

แนวทางแก้ไขปัญหา

2. ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
3. เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการได้รับอุบตั ิเหตุ /
เป็ นแผล Burn จากการนึ่งไอน้ า
4. เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภยั จากแก๊สหุง
ต้มระเบิดและไฟฟ้าช็อต และอันตราย
จากการรั่วซึมของแก๊สเอทธิลีนออก
ไซด์ (Ethylene Oxide Gas)

2. จัดเรี ยงห่ออุปกรณ์ ในเครื่ องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า และเครื่ องอบ
แก๊สให้เหมาะสมเพื่อให้ไอน้ า และแก๊สแทรกซึมได้ทวั่ ถึงห่อ
อุปกรณ์
3. ใส่ Comply Strip ( Pack test) ในห่อชุดเครื่ องมือที่มีขนาด
ใหญ่, ชุดเครื่ องมือที่สอดใส่ไปในร่ างกายผูป้ ่ วยและเครื่ องมือผ่าตัด
4. ทาการตรวจสอบด้วย Spore test ทุกวันอังคารและวันศุกร์
5. มีการชี้แจงให้ความรู ้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการเบื้องต้น
เมื่อเกิดอัคคีภยั และมีการซักซ้อมแผนอัคคีภยั ของหน่วยงาน และ
ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดอัคคีภยั
6. ติดตั้งเครื่ องดับเพลิงไว้ประจาหน่วยงานในบริ เวณที่สะดวกใน
การใช้งาน
7. สารวจสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้
หากพบอุปกรณ์ชารุ ดให้จดั แยก,ติดป้ายชารุ ดห้ามใช้และแจ้งซ่อม
ทันที
8. จัดระบบการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีเวลาพักเครื่ อง และ
ไม่ทางานพร้อมกันมากเกินไป
9. ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน
10. ปฏิบตั ิตามแนวทางการใช้แก๊สอย่างปลอดภัย
11. ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้เครื่ องอบแก๊สอย่างเคร่ งครัด
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กระบวนการบริการจ่าย
กลาง
5. การเก็บรักษา ชุด
เครื่ องมือและอุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ
6. การจ่ายชุดเครื่ องมือ
และ อุปกรณ์ ปราศจาก
เชื้อ

7. การดูแลบารุ งรักษา
เครื่ องมือ

8. งานกิจกรรม 5ส.

ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย

ความเสี่ยง /ปัญหา/โอกาสพัฒนา

1. เพื่อคงสภาพความปราศจากเชื้อ
ของชุดเครื่ องมือและอุปกรณ์
จ่ายชุดเครื่ องมือ และ อุปกรณ์
ปราศจากเชื้อ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่
ปนเปื้ อน

1. เสี่ยงต่อ ชุดเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่
ปราศจากเชื้อมีการปนเปื้ อน /หมดอายุ
2. เสี่ยงต่อการจ่ายเครื่ องมือผิด,ไม่ครบ
และจ่ายชุดเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ปนเปื้ อน
หมดอายุ
3. ผูป้ ่ วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการใช้
เครื่ องมือที่ไม่ปราศจากเชื้อ

เพื่อให้หน่วยงานสะอาดไม่เป็ นที่
สะสมของเชื้อโรค

หน่วยงานสกปรก
ไม่เป็ นระเบียบ
ไม่มีการสะสางของที่ไม่จาเป็ นทาให้
พื้นที่ในการทางานน้อย

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. เก็บชุดเครื่ องมือและอุปกรณ์ในห้องเก็บของ Sterile โดยยึด
ระบบ FIFO. และ มีการตรวจสอบวันหมดอายุของชุดเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทุกสัปดาห์ (ห้องเก็บของ Sterile อยูใ่ นช่วง
ดาเนินการปรับปรุ งเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้
ได้ตามมาตรฐาน)
2. ตรวจสอบชุดเครื่ องมือให้ตรงตามใบเบิกและเซ็นชื่อทุกครั้ง
3. ล้างมือทุกครั้งก่อนหยิบของปราศจากเชื้อไม่วางห่ออุปกรณ์ไว้
ในที่ไม่เหมาะสม
4. ทาความสะอาดรถส่งของปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนนาของ
ปราศจากเชื้อใส่
ประสิทธิภาพในการใช้งาน, ยึดอายุ เครื่ องมือขาดการบารุ งรักษาทาให้ไม่มี 1.เน้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาเชิงป้องกันตามคู่มือและวิธีใช้
การใช้งาน,
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
เครื่ องมือแต่ละชนิดอย่างสม่าเสมอ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัย
เสียบ่อยค่าจ่ายในการซ่อมสูง
1.แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบในการทากิจกรรม 5 ส.
2.เจ้าหน้าที่ทุกคนทากิจกรรม 5ส. ทุกวันตอนเช้าก่อนปฏิบตั ิงาน
ในบริ เวณที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วดั :
ตัวชี้วดั
จานวนครั้งที่ set เครื่ องมือ comply test ไม่ผา่ น
อัตราการ Re – Sterile เครื่ องมือปราศจากเชื้อ
จานวนครั้งของเครื่ องมือที่ลา้ งไม่สะอาด
จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง /ไม่พร้อมใช้
ผลการตรวจสอบทางเคมีของเครื่ องนึ่งไอน้ า และเครื่ องอบแก็ส
ผลการตรวจสอบทางชีวภาพของเครื่ องนึ่งไอน้ าและเครื่ องอบแก๊ส
อุบตั ิการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบตั ิงาน

เกณฑ์
≤5%
≤5%
≤5%
≤5%
100%
100%
0

ปี 2558
3.12
1.38
0.95
0.03
100
100
0

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
0.92
0.1
0.1
1.01
0.9
1.04
0.89
0.1
0.2
0.01
0.1
0.08
92.8
96.8
94.7
100
100
98.7
0
0
0

กราฟ/control chart/ข้ อมูล
จานวนครั้งที่ set เครื่ องมือ comply test ไม่ผา่ นน้อยกว่า5 %
3.5

3.12

3
2.5
2

Set
comply test

1.5
1

0.92

0.5
0

0.1
2558

2559

2560

0.1
2561

แปลผลและการใช้ ประโยชน์
จากอุบตั ิการณ์จานวนครั้งที่ set เครื่ องมือ comply test ไม่ผา่ น พบset เครื่ องมืองานห้องผ่าตัดบางห่อ จาก
การทบทวนพบว่าได้มกี ารนึ่งเครื่ องมือห่อใหญ่และใส่เครื่ องมือมากเกินไปทาให้ comply test มีสีดาไม่สม่าเสมอ
และได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่ องมืองานห้องผ่าตัดลดขนาดของห่อผ้าให้เล็กลงและให้คาแนะนาผูป้ ฏิบตั ิ ในการนึ่ง
เครื่ องมือปฏิบตั ิตามมาตรฐานอย่างเคร่ งครัด จากการให้คาแนะนาและมีการบันทึกคุณภาพการตรวจอย่างสม่าเสมอ
ทาให้มีแนวโน้มลดลง
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อัตราการ Re – Sterile เครื่ องมือปราศจากเชื้อน้ อยกว่า5%
1.4

1.38

1.2

1.01

1
0.8

0.
9

1.04
Re-Sterile


0.6
0.4
0.2
0

2558

2559

2560

2561

แปลผลและการใช้ ประโยชน์
อัตราการ Re – Sterile ในปี 2561,มีแนวโน้มจะสูงขึ้น พบว่าบางหน่วยงานไม่ได้เข้มงวดการทา FI / FO
เครื่ องมือที่หน่วยงานนามาทาการ Re – Sterile มากที่สุดคือ syringe , Set ทาแผล , Set Flushได้แจ้งกลับให้
หน่วยงานรับทราบและทบทวนร่ วมกันพบว่าในบางช่วงที่มีผรู ้ ับบริ การเพิ่มขึ้นหน่วยงานมีความต้องปริ มาณมากทา
ให้หมุนเวียนไม่ทนั จึงได้มีการเพิ่มปริ มาณของ syringe ที่หน่วยงานถ้าในบางช่วงที่ผรู ้ ับบริ การมารับบริ การน้อยมี
ปริ มาณการใช้มีนอ้ ยทาให้มีการหมดอายุส่งผลให้อตั ราการ Re – Sterile สูงขึ้น หน่วยจ่ายกลางแนะนาให้
หน่วยงานลดปริ มาณคงค้างที่หน่วยงานลงและ คานวณให้เหมาะสมกับผูร้ ับบริ การในสภาวะปกติ ในกรณี ที่มี
ผูร้ ับบริ การเพิ่มมากขึ้นในบางเวลาทาให้การหมุนเวียนใช้ไม่เพียงพอให้ยมื สารองใช้ที่ศูนย์กลาง
จานวนครั้งของเครื่องมือที่ล้างไม่สะอาดน้อยกว่า 5%

1

0.95
0.89

0.8
0.6
0.4
0.2

0.2
0

0.1

2558

2559

2560

2561
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แปลผลและการใช้ ประโยชน์

หน่วยจ่ายกลางได้ทบทวนสถิติขอ้ มูลพบว่าช่วง
ในปี 2557 มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลาออกไม่ได้เจ้าหน้าที่มาทดแทนทาให้ภาระงานมากขึ้นได้เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่นมาขึ้น OTทดแทนซึ่งไม่ชานาญในการล้างเครื่ องมือแต่ชนิดทาให้เกิดอุบตั ิการณ์การล้างเครื่ องมือไม่
สะอาด ได้มีการนิเทศงานขั้นตอนกระบวนการล้างเครื่ องมือแก่เจ้าหน้าที่ข้ ึนมาปฏิบตั งิ านใหม่ทุกคนมีการตรวจเช็ค
เครื่ องมือหลังการล้างถ้าพบการล้างยังไม่สะอาดให้ส่งล้างใหม่ทาให้สถิติ Set เครื่ องมือที่ไม่สะอาดตามหน่วยงาน
เพิ่มขึ้น
ปี 2558ได้รับรายงานอุบตั ิการณ์จากตามหน่วยงาน Setเครื่ องมือล้างไม่สะอาดจานวน14 Setทาให้สถิติ Set
เครื่ องมือที่ไม่สะอาดตามหน่วยงานเริ่ มเพิ่มขึ้น
ปี 2559ได้ส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้ารับฟังวิชาการงานจ่ายกลางที่เมืองทองธานี จงั หวัดนนทบุรีจานวน 4
คนได้นาความรู ้มาพัฒนากระบวนการทางานจ่ายกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทาให้สถิติ Set เครื่ องมือที่ไม่
สะอาดตามหน่วยงานเริ่ มลดลง
ปี 2560ได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยออื่นมาปฏิบตั ิงานจ่ายกลางซึ่งไม่ชานาญในการล้างเครื่ องมือแต่ชนิดทาให้เกิด
อุบตั ิการณ์การล้างเครื่ องมือไม่สะอาด ได้มกี ารนิเทศงานขั้นตอนกระบวนการล้างเครื่ องมือแก่เจ้าหน้าที่ข้ ึนมา
ปฏิบัตงิ านใหม่ มีการตรวจเช็ค เครื่ องมือหลังการล้างถ้าพบการล้างยังไม่สะอาดให้ส่งล้างใหม่ทาให้สถิติ Set
เครื่ องมือที่ไม่สะอาดตามหน่วยงานมีแนวโน้มสูงขึ้น
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของเครื่ องนึง่ ไอนา้ และเครื่องอบแก๊ส 100 %

100

100

100

100

100

98.7

98

96.8

96

94.7
92.8

94
92
90
88

2558

2559

2560

2561

แปลผลและการใช้ ประโยชน์
หน่วยจ่ายกลางได้มกี ารตรวจสอบคุณภาพทั้งทางเชิงกล ทางเคมีและทางชีวภาพ มีการบันทึก อย่างสม่าเสมอ
การตรวจสอบทางเชิงกล ได้มีการตรวจสอบและเช็คเครื่ องทั้งความดัน อุณหภูมิ และเวลา ก่อนการใช้งาน
การตรวจสอบทางเคมีใช้โดยตัวบ่งชี้ทางเคมีภายนอก ( autoclave tape ) ทุกห่อและให้มีความยาวของ
autoclave tape มี 3 แถบ และทุกห่อต้องเปลี่ยนเป็ นสีดาของ autoclave tape มี 3 แถบ จึงทาการส่งให้หน่วยงาน
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การตรวจสอบทางเคมีภายใน( pack test , comply test )จะใส่ ในอุปกรณ์ที่ตอ้ งใส่เข้าไปในร่ างการของผูร้ ับบริ การ
(critical item ) ทุกห่อ
ในปี 2561 จากการตรวจสอบ ตัวบ่งชี้ ทางเคมีภายใน( pack test , comply test )ไม่ผา่ น4ครั้งส่วนมากเป็ นห่อ
ผ้า LAB ORได้เรี ยกเก็บเครื่ องมือที่น่ ึง หม้อที่ รอบที่ นึ่งมาทาการนึ่งใหม่ได้ติดตามขบวนการห่อผ้าการชัง่ ห่อผ้าให้
ได้ตามมาตรฐานและขบวนการนึ่งให้ได้ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบทางชีวภาพทาการตรวจสอบโดยใช้ Spore test สัปดาห์ละ2วัน คือวันอังคารและวันศุกร์ ไม่
ผ่านจานวน 1 ครั้ง
จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้ อมใช้
0.1

0.1

0.08

0.08
0.06
0.04


0.03
0.01

0.02
0

/

2558

2559

2560

2561

จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้ อมใช้
แปลผลและการใช้ ประโยชน์
ปี 2560 อัตราจานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อมใช้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น หน่วยจ่ายกลางได้ทบทวนสถิติ
ข้อมูลพบว่าช่วงปี 2560-2561มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลาออกไม่ได้เจ้าหน้าที่มาทดแทนทาให้ภาระงานมากขึ้นได้
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นมาขึ้น OTทดแทนซึ่งไม่ชานาญในการบรรจุหีบห่อเครื่ องมือแต่ละSetทาให้เกิด
อุบตั ิการณ์จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อมใช้ ทั้งอุปกรณ์ไม่ครบ จัดผิดชุด ป้ายติดห่ออุปกรณ์ไม่ชดั เจน มี
รอยปิ แยกของรอยผนึกในซอง Pack ระบุวนั ผลิต วันหมดอายุผดิ มีสิ่งแปลกปลอมใน Set อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่หน่วย
จ่ายกลางจึงได้มีการทบทวนตรวจสอบโดยมีป้ายระบุเครื่ องมือแต่ละSetติดไว้ และเซ็น ชื่อผูจ้ ดั และผูต้ รวจสอบทุก
ครั้งก่อนบรรจุหีบห่อได้มกี ารนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ข้ ึนมาปฏิบตั ิงานใหม่ทุกคนและติดตามเน้นให้เจ้าหน้าที่สวมใส่
PPEให้ครบถ้วน
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บทเรี ยนจากการพัฒนา
การทบทวนตัวชี้วดั จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อมใช้
[บ[วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้ าร่ วมทบทวนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สาคัญที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
ความครอบคลุม . ทบทวนทุกครั้งที่มีการเกิดอุบตั ิการณ์
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง / ไม่พร้อมใช้มีแนวโน้มลดลง
กรณีตวั อย่าง อุบตั ิการณ์จานวนชุดอุปกรณ์ไม่ถกู ต้อง / ไม่พร้อมใช้ ทั้งอุปกรณ์ไม่ครบ จัดผิดชุด ป้ายติดห่ออุปกรณ์
ไม่ชดั เจนติดป้ายห่ออุปกรณ์ผดิ ระบุวนั ผลิต วันหมดอายุผดิ มีรอยปิ แยกของรอยผนึกในซอง Pack เจ้าหน้าที่หน่วย
จ่ายกลางได้ทบทวนจึงได้พฒั นาระบบโดยการทาการ์ดระบุเครื่ องมือ ทาป้ายติดเครื่ องมือโดยการพิมพ์ดว้ ยระบบ
คอมพิวเตอร์นอกจากได้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจากของปราศจากเชื้อก่อนนาส่งหน่วยงาน

การทบทวนข้อร้องเรี ยน การนึ่งของตัวบ่งชีทางเคมีไม่ผา่ น
[บ[วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้ าร่ วมทบทวนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สาคัญที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
ความครอบคลุม . ทบทวนทุกครั้งที่มีการเกิดอุบตั ิการณ์
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ จานวนการนึ่งของที่ไม่ผา่ นตัวบ่งชี้ทางเคมีลดลง
กรณีตวั อย่าง
ปี 2560 จากการตรวจสอบ ตัวบ่งชี้ ทางเคมี ภายใน ( pack test , comply test )ไม่ผา่ น3ครั้งส่วนมากเป็ นห่อผ้า
LAB ORได้เรี ยกเก็บเครื่ องมือที่น่ ึง หม้อที่ รอบที่ นึ่งมาทาการนึ่งใหม่ได้ทบทวนขบวนการห่อผ้า LAB OR., การชัง่
ห่อผ้าและขบวนการนึ่งให้ได้ตามมาตรฐาน
ปี 2561 จากการตรวจสอบ ตัวบ่งชี้ ทางเคมี ภายใน ( pack test , comply test )ไม่ผา่ น4ครั้งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
หน่วยจ่ายกลางได้ทบทวนสถิติขอ้ มูลพบว่าช่วงปี 2560-2561มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลาออกไม่ได้เจ้าหน้าที่มา
ทดแทนทาให้ภาระงานมากขึ้นได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานศูลย์เปลและหน่วยงานซักฟอกมาขึ้น OTทดแทนซึ่งไม่
ชานาญในการนึ่งการจัดเรี ยงเครื่ องมือแพทย์ในการนึ่งส่วนมากเป็ นห่อผ้า LAB ORได้เรี ยกเก็บเครื่ องมือที่น่ึง หม้อ
ที่ รอบที่ นึ่งมาทาการนึ่งใหม่ได้มกี ารนิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ข้ ึนมาปฏิบตั ิงานใหม่ทุกคนและได้ทบทวนขบวนการ
นึ่ง,การจัดเรี ยงเครื่ องมือแพทย์จดั เรี ยงห่อผ้า LAB OR., การชัง่ ห่อผ้าให้ได้ตามมาตรฐาน
ปี 2561 การตรวจสอบทางชีวภาพทาการตรวจสอบโดยใช้ Spore test สัปดาห์ละ2วัน คือวันอังคารและวัน
ศุกร์ ไม่ผา่ น1ครั้ง
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