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Service Profile

หน่ วยงาน : จ่ายกลาง
โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
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Service Profile
หน่ วยงาน : จ่ายกลาง โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ต.ค. 2559
บริ บท (Context)
ความมุ่งหมาย(Purpose): หน่วยจ่ายกลางมีหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางเครือ่ งมือทางการแพทย์และ
นามาเข้าสู่กระบวนการทาลายเชือ้ และทาให้ปราศจากเชือ้
ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับบริการที่
โรงพยาบาลกันตัง ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลและสถานีอนามัยซึง่ เป็ นเครือข่ายทัง้ หมด 20
รพ.สต. โดยมีเป้ าหมายให้เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ สะอาด ปราศจากเชือ้ ถูกต้อง ทันเวลา
เพียงพอ ได้มาตรฐาน ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ ดาเนินงานตามหลักการอนุ รกั ษ์พลังงาน ปั จจุบนั มี
การสารองเครือ่ งมือทัวไปและงานห้
่
องผ่าตัดซึง่ เป็ นเครื่องมือขนาดใหญ่ไว้ทง่ี านจ่ายกลาง เพื่อควบคุม
อุณหภูมแิ ละความชืน้ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมการดูแลเครือ่ งมือทีห่ อผูป้ ่ วย งานจ่ายกลางมีจดุ เน้นในการ
ดูแลให้บุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้องการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ซึง่ ยังปฏิบตั ไิ ด้
ไม่ดเี ท่าทีค่ วร และ การลดอัตราการ re –sterile ในโรงพยาบาล
ขอบเขตการบริ การ (Scope of service): งานจ่ายกลางให้บริการสนับสนุนเครือ่ งมือทาง
การแพทย์ปราศจากเชือ้ แก่ผปู้ ่ วยและหน่วยงานในโรงพยาบาลกันตัง รวมทัง้ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาลและสถานีอนามัยซึง่ เป็ นเครือข่ายทัง้ หมด 20 รพ.สต. ปั จจุบนั ภาระงานโดยเฉลีย่ ในแต่ละวันจะ
มีจานวนอุปกรณ์ทต่ี อ้ งทาให้ปราศจากเชือ้ อบไอน้าทัง้ หมดประมาณ 420 ห่ออุปกรณ์ / วัน จานวน
เครือ่ งมือทีต่ อ้ งล้างทาความสะอาดประมาณ 975 ชิน้ / วัน , อบแก๊ส EO ชุดเครือ่ งสายยางทางเดิน
หายใจ ประมาณ 55 ชุด/วัน และสนับสนุนเครือ่ งมือทางการแพทย์ปราศจากเชือ้ เพิม่ เติมแก่ หน่วยงาน
ทันตกรรม อุบตั เิ หตุฉุกเฉินและ เครือข่าย รพ.สต. ในกรณีจดั โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูก , ช่วง 7
วัน อันตรราย , การจัดโครงการตรวจสุขภาพฟั นแก่เด็กนักเรียน หรือช่วงหน้าฝนมีผปู้ ่ วยหอบหืดสูง
เป็ นต้น
ความต้องการของผูร้ บั ผลงานสาคัญ : ได้มาจากการสอบถามผูร้ บั บริการปี ละ 1- 2 ครัง้
ลูกค้าภายใน
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ผูป้ ่ วย
หน่ วยงานใน
โรงพยาบาล

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
มีเครือ่ งมือพร้อมสาหรับทาหัตการต่างๆ
เครือ่ งมือสะอาด ไม่มสี งิ่ แปลกปลอมในห่อเครือ่ งมือ เครือ่ งมือเพียงพอเสมอใน
การใช้งานในภาวะปกติ และในภาวะมีปริมาณผูร้ บั บริการเพิม่ ขึน้

ลูกค้าภายนอก
กลุ่มผูร้ บั บริ การ
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
เครื่องข่ายรพ.สต. การให้บริการเป็ นกันเอง เป็ นมิตร มีระบบให้บริการทีง่ ่ายและสะดวกในการ
แลกเปลีย่ นเครือ่ งมือ ประสานงานได้ง่าย มีเครือ่ งมือใช้เพียงพอ
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ความต้องการการประสานงานภายในที่สาคัญ
หน่ วยงานที่ต้องการประสานงาน
ความต้องการการประสานงาน
ดูแลบริเวณจัดเจ็บเครือ่ งมือให้เป็ นสัดส่วนและสะอาด มีการ
หน่ วยงานในโรงพยาบาล
จัดการเครือ่ งมือทีด่ ี FI/FO เครือ่ งมือ
มีการจัดส่ง-รับเครือ่ งมือทีเ่ ป็ นระบบ การจัดการเครือ่ งมือถูกต้อง
เครื่องข่ายรพ.สต.
ตามหลักการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ดูแลบริเวณจัดเจ็บ
เครือ่ งมือให้เป็ นสัดส่วนและสะอาด มีการจัดการเครือ่ งมือทีด่ ี
FI/FO เครือ่ งมือป้ องกันเครื่องมือหมดอายุ
ลักษณะสาคัญของงานบริ การและปริ มาณงาน:
สถิ ติบริ การ
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จานวนเครือ่ งมือทีต่ อ้ งล้างทาความสะอาด
เฉลีย่ ชิน้ /วัน

900 ชิน้ /วัน 750 ชิน้ /วัน 750 ชิน้ /วัน 975 ชิน้ /วัน

จานวนห่ออุปกรณ์ทต่ี อ้ งหีบห่อทาให้
ปราศจากเชือ้ ด้วยการอบไอน้าเฉลีย่ เฉลีย่
ชุด/วัน

130 ชุด/วัน 140 ชุด/วัน 300 ชุด/วัน 420 ชุด/วัน

จานวนเครือ่ งสายทีท่ าปราศจากเชือ้ โดยอบ
แก๊ส EO เฉลีย่ ชุด/วัน

45 ชุด/วัน

35 ชุด/วัน

50 ชุด/วัน

55 ชุด/วัน

ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues): เครือ่ งมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ สะอาด
ปราศจากเชือ้ ถูกต้อง ทันเวลา เพียงพอ ได้มาตรฐาน
.

ความท้าทายและความเสี่ยงที่สาคัญ:
งานจ่ายกลางซึง่ ยึดหลักการทาความสะอาดและทาปราศจากเชือ้ เครือ่ งมืออย่างถูกต้องตาม
แนวทางด้านการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้ ให้แก่ทุกหน่วยงานในรพ.และเครือข่าย สาหรับการ
พัฒนาการดูแลเครือ่ งมือในเครือข่าย และการพัฒนางานจ่ายกลาง ใช้การทา CQI ทีส่ อดคล้องกับปั ญหา
ทีพ่ บ ปี งบประมาณ 2559 ยังพบปั ญหาจากการดาเนินการทีต่ ้องการแก้ไขได้แก่
1. เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้ จากซองซีลมีสงิ่ แปลกปลอม และห่ออุปกรณ์บรรจุซองซีลแยก
2. อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่สะอาด
3. การจัดการเครือ่ งมือปราศจากเชือ้ ในหน่วยบริการไม่ถูกต้อง
4. เครือ่ งผ้าไม่เพียงพอใช้งาน
5. อุบตั กิ ารณ์บุคลากรถูกของมีคมปนเปื้ อนทิม่ ตาจากการปฏิบตั งิ านเครือ่ งมือทันตกรรมติดไป
กับผ้าหีบห่อเครือ่ งมือเสีย่ งทาให้ทมิ่ ตาเจ้าหน้าที่
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ความเสี่ยงที่สาคัญ:
1. ห่อ set ไม่ถูกต้อง
2. การสนับสนุ นเครือ่ งมือไม่เพียงพอ
3. บุคลากรถูกของมีคมปนเปื้ อนทิม่ ตาจากการปฏิบตั งิ าน
ศักยภาพและข้อจากัดในด้านผูป้ ฏิ บตั ิ งาน เครือ่ งมือ เทคโนโลยี :
ด้าน
ศักยภาพ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน จานวน 7 คน เพียงพอต่อการให้บริการตามกระบวน
การ และปริมาณงานในปั จจุบนั ทีเ่ พิม่ ขึน้ Productivity
= 110 ( เกณฑ์ 95 – 105 )
เครือ่ งมือ มีเครือ่ งอบไอน้าใช้ไฟฟ้ า 2 เครือ่ ง , เครือ่ งอบไอน้าใช้
แก๊ส จานวน 1 เครือ่ ง ,เครือ่ งอบแก๊ส EO 1 เครือ่ ง ซึง่
ยังใช้งานได้ดแี ละได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่องจาก
บริษทั ผูผ้ ลิต , มีเครือ่ งทดสอบ spore test ระบบไอน้ า
1 เครือ่ ง และ ระบบ EO 1 เครือ่ ง , เครือ่ งปรับอากาศ
สาหรับควบคุมอุณหภูมใิ นห้องเก็บเครือ่ งมือปราศจาก
เชือ้ เปิ ดตลอด 24 ชม. , มีเครือ่ งอบแห้งสายยาง 2 ,
เครือ่ งล้างระบบ ultrasonic 1 เครือ่ ง ซึง่ พอเพียงต่อการ
ให้บริการ
- ส่วนอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์ซง่ึ ใช้
หมุนเวียนในโรงพยาบาลและเครือข่าย มีความเพียงพอ
ในการใช้งานเนื่องจากมีการสารวจ จัดซือ้ และส่งซ่อม
ต่อเนื่องทุกปี
เทคโนโลยี มีโปรแกรมจ่ายกลางซึง่ ช่วยในการจัดทารายงาน และ
นาข้อข้อมูลมาใช้ในการปฏิบตั เิ รียกคืนเครือ่ งมือกลับ
ซึง่ ระบบได้รบั การดูแลและแก้ไขทางระบบอินเตอร์เน็ต

ข้อจากัด
บางครัง้ หากบุคลากรหยุด
พร้อมกัน 2 คน ภาระงาน
หนัก ไม่มบี ุคลากรสารอง
-เครือ่ งอบแก๊สมีเครือ่ งเดียว
หากเสียจะทาให้อุปกรณ์สาย
ยางไม่สามารถทาปราศจาก
เชือ้ ได้
-ผ้าจากงานซักฟอกมักมาไม่
ทันกับกระบวนการทางาน
และผ้าสะอาดไม่เพียงพอใน
การหมุนเวียนมาทาห่อ
เครือ่ งมือ sterile

ประเด็นการสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
1. การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่
1) จัดซือ้ อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ าน เช่น แว่นตา, หน้ากาก
R95 ใช้ในการทางานเครือ่ งอบแก๊ส EO , ทีอ่ ุดหูลดเสียงดังเป็ นต้น
2) ดูแลให้ได้วคั ซีนจาเป็ นเช่น HBV , dT
3) การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจาปี และการ
ตรวจสมรรถภาพทางกาย และเข้าร่วมประชุมด้านอาชีวอนามัยทีร่ พ.จัดขึน้
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั การพัฒนา:
1)ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/ 2)เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
ความท้าทายที่สาคัญ
1.สะอาด

2.ปราศจากเชือ้

3.ถูกต้อง

มีการล้างอุปกรณ์อย่างถูกวิธ ี
และเหมาะสมกับลักษณะ
อุปกรณ์จนสะอาด ไม่มคี ราบ
เครือ่ งมือทางการแพทย์
ได้รบั การทาปราศจากเชือ้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
- ด้านเชิงกล
- ด้านเคมี
- ด้านชีวภาพ

เครือ่ งมือทางการแพทย์
ได้รบั การหีบห่อ และจัดส่ง
อย่างถูกต้อง

3)ตัวชี้วดั และผลลัพธ์(Link)

- อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่สะอาด < 1 : 1,000 set
ผลลัทธ์ = 0.02: 1,000 set
- อัตราการทดสอบทางเคมีภายใน /ภายนอก ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 0 : 1,000 set ผลลัทธ์ = 0
- จานวนครัง้ การตรวจสอบทางชีวภาพให้ผลเป็ นบวก
เท่ากับ 0
- ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือทาปราศจากเชือ้ ทีใ่ ห้ผล
spore test positive ถูกใช้กบั ผูร้ บั บริการ
- การตรวจสอบ Bowie dick ผ่านเกณฑ์ 100 %
- การตรวจสอบทางกลไกเครือ่ งอบไอน้า ผ่านเกณฑ์
100 %
- อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้ ( set เครือ่ งมือ
เปี ยกชืน้ / ความผิดพลาดในการบรรจุหบี ห่อ / มีสงิ่
แปลกปลอมใน set เครือ่ งมือ) 0 : 1,000 set
ผลลัทธ์ = 0.1 : 1,000 set

4)กิ จกรรมพัฒนา (Link)

- ทดสอบ Clean test

- เน้นยา้ การจัด Set ตามแนวทาง
และการตรวจสอบโดยแยกผูป้ ฏิบตั ิ
ทาสมุดคู่มอื การหีบห่อให้ครอบคลุม
การจัด Set ผ้าเพื่อให้ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
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1)ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ/ 2)เป้ าหมาย/วัตถุประสงค์
ความท้าทายที่สาคัญ
4.ทันเวลา

5.เพียงพอ

6.ได้มาตรฐาน

เครือ่ งมือทางการแพทย์
ปราศจากเชือ้ ได้รบั การจัดส่ง
ทีห่ น่วยบริการอย่างทันเวลา
หน่วยบริการได้รบั เครือ่ งมือ
ทางการแพทย์ปราศจากเชือ้
เพียงพอ พร้อมใช้

กระบวนการทาลายเชือ้ และ
ทาให้ปราศจากเชือ้ ถูกต้อง
ตามแนวทาง IC

3)ตัวชี้วดั และผลลัพธ์(Link)

4)กิ จกรรมพัฒนา (Link)

อุบตั กิ ารณ์การส่งเครือ่ งมือล่าช้า 3 ครัง้ / ปี
ผลลัทธ์ ไม่มอี ุบตั กิ ารณ์
- อุบตั กิ ารณ์สนับสนุน เครือ่ งมือไม่เพียงพอ 3 ครัง้ / ปี - ประสานงานซักฟอกเพื่อให้จดั ซือ้ ผ้า
อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่เพียงพอ ผลลัทธ์ = 3 ครัง้
ห่อ set เพิม่ เพราะประสบปั ญหาผ้า
ห่อ Set ไม่เพียงพอทาให้ไม่สามารถ
หีบห่อเครือ่ งมือได้
- ตรวจสอบจานวนเครือ่ งมือสารองให้
มีพร้อมใช้ และจัดทาเพิม่ ตามจานวน
ความต้องการของหน่วยงาน
- การนาแนวทางการทาปราศจากเชือ้ จากสมาคม
ศูนย์กลางงานปราศจากเชือ้ แห่งประเทศไทย และ
APSIC ( Asia Pacific Society Of infection Control )
มาปรับมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
- อัตราการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแนวทางปฏิบตั ิ
- แจ้งอุบตั กิ ารณ์และเน้นยา้ การปฏิบตั ิ
หน่วยงานจ่ายกลางของบุคลากร > 95%
ตามแนวทางในการประชุมทุกเดือน
ผลลัทธ์ = 96.5%
เช่นการแต่งกายสวม PPE เหมาะสม
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แผนภูมิกระบวนการทางาน
กระบวนการ

ความเสี่ยงที่พบ/หรืออาจเกิ ด

การรับอุปกรณ์/
เครือ่ งมือทีใ่ ช้แล้ว

บุคลากรปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
แนวทางปฏิบตั หิ น่วยงานจ่าย
กลางไม่ถูกต้อง เช่นไม่สวม
แว่นตาขณะล้างเครือ่ งมือ

การทาความสะอาด
อุปกรณ์

อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่สะอาด

การหีบห่อเครือ่ งมือ

พบอุบตั กิ ารณ์ set เครือ่ งมือไม่
ใส่ Comply test , การติดชื่อ
เครือ่ งมือผิดพลาด และพบ
กรรไกรไม่คม

แนวทางป้ องกัน

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย 59
1. เน้นย้าหลักการปฏิบตั ติ ามหลัก - อัตราการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
IC ในหน่วยจ่ายกลาง
แนวทางปฏิบตั หิ น่วยงานจ่ายกลาง
2. ชีแ้ จงผลการดาเนินงานตาม
ของบุคลากร > 95%
แนวทาง และจัดหา PPE ที่
เหมาะสมในการใช้งาน
- หน่วยงานได้พฒ
ั นาการล้าง
- อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่สะอาด
เครือ่ งอย่างต่อเนื่อง มี WI การ
< 0 : 1,000 ชิน้
ล้างเครือ่ งมือและหน่วยงานได้
ตระหนักและตรวจสอบความ
สะอาดสม่าเสมอ
1. เน้นยา้ หลักการปฏิบตั ติ าม WI - อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้ (
การบรรจุหบี ห่อเครือ่ งมือ
set เครือ่ งมือเปี ยกชืน้ / ความ
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ ผิดพลาดในการบรรจุหบี ห่อ / มีสงิ่
งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ แปลกปลอมใน set เครือ่ งมือ) 0 :
Clamp, กรรไกร, forceps,
1,000 set
Needle Holder อย่างสม่าเสมอ
และคัดแยกอุปกรณ์ชารุดเพื่อส่ง
ซ่อมต่อไป

57
95.4

58
96.3

59
96.5

0.01: 0.02: 0.02:
1,000 1,000 1,000

0.08 :
1,000

0.01 :
1,000

0.1 :
1,000
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กระบวนการ
การทาให้ปราศจากเชือ้

แจกจ่าย

ความเสี่ยงที่พบ/หรืออาจเกิ ด

แนวทางป้ องกัน

ผลลัพธ์

เป้ าหมาย59
เสีย่ งต่อการทาปราศจากเชือ้ ไม่ ตรวจสอบการทาปราศจากเชือ้ ใน - อัตราการทดสอบทางเคมีไม่ผ่าน
สมบูรณ์ เครือ่ งมือปนเปื้ อนถึง
3 ด้าน
เกณฑ์ 0:1,000 set
ผูร้ บั บริการ
- เชิงกล
- จานวนครัง้ การตรวจสอบทาง
- เคมี
ชีวภาพให้ผลเป็ นบวกเท่ากับ 0
- ชีวภาพ
- อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือทาปราศจาก
เชือ้ ทีใ่ ห้ผล spore test positive ถูก
ใช้กบั ผูร้ บั บริการเท่ากับ 0
- ความผิดพลาดทางกลไกเครือ่ งอบ
ไอน้า เท่ากับ 0
ไม่พบอุบตั กิ ารณ์การส่งเครื่องมือ ปฏิบตั ติ ามแนวทางอย่างเคร่งครัด อุบตั กิ ารณ์การส่งเครือ่ งมือล่าช้า
ล่าช้า หรืออุบตั กิ ารณ์ส่งผิดตึก
และควรจัดส่งเครือ่ งมือในรอบเช้า และส่งผิดตึกไม่เกิน 3 ครัง้ / ปี
ก่อน 8.45 น. เพื่อให้หน่วยบริการ
มีเครือ่ งมือใช้งานเพียงพอ

57
0

58
0

59
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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กิ จกรรมทบทวนคุณภาพ
กิจกรรมที่ 5. การค้นหาและป้ องกันความเสีย่ ง จานวนครัง้ ของการทบทวน ...........3........ ครัง้
No.
1.
2.
3.

4.

เรื่องที่ทบทวน/ประเด็นการทบทวน ปัญหาการแก้ไขและการดาเนิ นการ
การติดตามความสะอาดเครื่องมือ
ประเด็นคุณภาพงานจ่ายกลาง
การติดตามพร้อมใช้เครือ่ งมือ
ประเด็นคุณภาพงานจ่ายกลาง
เครือ่ งมือซองซีลมีสงิ่ แปลกปลอม
1.ตรวจสอบการจัด set ประจาวันโดย
เจ้าหน้าที่
2.ตรวจสอบการซ้าประจาวันโดยผูจ้ ดั ส่ง
ห่ออุปกรณ์ชารุด ซองซีลแยก
1.ตรวจสอบการจัด set ประจาวันโดย
เจ้าหน้าที่
2.ตรวจสอบการซ้าประจาวันโดยผูจ้ ดั ส่ง

ผลการดาเนิ นการ
- NEAR MISS 2 ครัง้
- ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์
- ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ และ NEAR MISS

ยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ จากการทบทวนซึง่ เกิดเครือ่ งซีลซอง แถบซีลชารุด
ไหม้ เมือ่ ซีลจนท.จึงใช้เวลาน้อยเพราะรอยไหม้จะติดทีแ่ ถบ
แนวทางแก้ไขปี 2559
1.ส่งซ่อมเปลีย่ นผ้าแถบเครื่องซีลจานวน 2 เครือ่ ง
2.ขอจัดซือ้ เครือ่ งซีลซองใหม่ชนิด 4 แถบเพื่อให้ตดิ แน่นยิง่ ขึน้ 1 เครือ่ ง
3.ตรวจสอบประจาวันโดยผูจ้ ดั ส่ง อย่างถีถ่ ว้ นสม่าเสมอก่อนส่ง เพราะ
ซองแยกอาจเกิดในระหว่างทาลายเชื่อ และจัดเก็บได้
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กิ จกรรมที่ 6. การป้ องกันและเฝ้ าระวังการติ ดเชื้อในโรงพยาบาลจานวนครัง้ ของการทบทวน ...........4........ ครัง้
ลาดับที่ เรื่องที่ทบทวน/ประเด็นการทบทวน
ปัญหาการแก้ไขและการดาเนิ นการ
1.
จนท.ผูป้ ฏิบตั ไิ ม่สวม PPE
1. จัดซือ้ PPE ทีใ่ ส่งา่ ย ไม่มวั และเน้นย้าการดูแล
ความสะอาดอุปกรณ์ไม่ให้อบั ชืน้
2.เน้นยา้ การปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC
3. ติดตามประเมินการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ
2.
พบเครือ่ งมือทันตกรรมติดไปกับผ้าหีบ 1.เน้นยา้ การปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC
ห่อเครือ่ งมือเสีย่ งทาให้ทมิ่ ตาเจ้าหน้าที่ 2. ติดตามประเมินการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ

3.

ไม่ลา้ งมือก่อนหยิบจับเครือ่ งมือ sterile

4.

ไม่ระบุวนั เปิ ดใช้ น้ายาทาลายเชือ้
( alcohol )
พืน้ ทีร่ บั เครือ่ งมือปนเปื้ อนอยูต่ ดิ ลาน
ล้างจาน

5.

1.เน้นยา้ การปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC
2. ติดตามประเมินการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ
1.เน้นยา้ การปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC
2. เวร Dam ติดตามประเมินการปฏิบตั สิ ม่าเสมอ
1.แก้ไขแปลนรับเครือ่ งมือ ให้เป็ นส่วนปิ ดมิดชิด

ผลการดาเนิ นการ
- ยังพบการละเลยการปฏิบตั ิ

พบอุบตั กิ ารณ์อกี 3 ครัง้ ภายหลังทราบว่ามีผา้ จัดส่ง
จากงานทันตกรรมโดยตรงไปงานซักฟอกไม่ผ่าน
Supply เช่นกัน จึงประสานทันตกรรมตรวจสอบ
เครือ่ งมือก่อนส่งผ้า ไม่พบอุบตั กิ ารณ์
- ยังพบการละเลยการปฏิบตั ิ เน้นยา้ ความสาคัญ
- ยังพบการละเลยการปฏิบตั ิ เน้นยา้ ความสาคัญ
- อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
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ตัวชี้วดั
No

2.
3.
4.

ได้มาตรฐาน IC / CSSD

1.

7.
8.

13

2559

2

0

1

95.4 96.3

96.5

0

0

0

0

0

0

5
3
4
0.01: 0.02: 0.02:
1,000 1,000 1,000

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0.08: 0.1: 0.1:
1,000 1,000 1,000

ทันเวลา

12

2558

อุบตั กิ ารณ์การส่งเครือ่ งมือล่าช้า และส่งผิดตึก

3 ครัง้
/ ปี

0

1

0

0

เพียงพอ

11

2557

อุบตั กิ ารณ์สนับสนุน เครือ่ งมือไม่เพียงพอ

3 ครัง้
/ ปี

3

2

1

3

QA

10

ถูกต้อง

9.

ปราศจากเชือ้

6.

สะอาด

5.

เป้ าหมาย
2556
ปี 2556
จานวนครัง้ ของเจ้าหน้าทีส่ มั ผัสเลือด สารคัดหลัง่ ของมี < 1 ครัง้
0
คมเปื้ อนเลือด ทิม่ ตา และบาดเจ็บจากการปฏิบตั งิ าน
/ ปี
อัตราการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแนวทางปฏิบตั หิ น่วยงาน
> 95% 96
จ่ายกลาง
จานวนครัง้ การตรวจสอบตัวบ่งชีท้ างเคมี Bowie dick
0
0
test ให้ผลไม่ผ่าน
จานวนครัง้ เครือ่ งนึ่งและเครื่องอบแก๊สไม่ผ่านเกณฑ์ทาง
0
1
กลไก
จานวนห่อเครือ่ งมือ Re-sterile
< 30
36
1 : 1,000 0.02:
อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่สะอาด
1,000
set
0 : 1,000
อัตราการทดสอบทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์
0
set
จานวนครัง้ การตรวจสอบทางชีวภาพให้ผลเป็ นบวก
0
0
อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือทาปราศจากเชือ้ ทีใ่ ห้ผล spore test
0
0
positive ถูกใช้กบั ผูร้ บั บริการ
อุบตั กิ ารณ์เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้ ( set เครือ่ งมือเปี ยก
0 : 1,000 0.1:
ชืน้ / ความผิดพลาดในการบรรจุหบี ห่อ / มีสงิ่
1,000
set
แปลกปลอมใน set เครือ่ งมือ)
ตัวชีว้ ดั

มีกจิ กรรมพัฒนาคุณภาพ / CQI /นวัตกรรม

1 เรือ่ ง
/ ปี

1

1

1

2

12
1 . จานวนอุบตั ิ การณ์พบเครื่องมือทันตกรรมติ ดไปกับผ้าหี บห่อเครื่องมือ ทาให้
เกิ ดอุบตั ิ การณ์ ทิ่ มตาเจ้าหน้ าที่
- พบการจัดการวัสดุแหลมคมปนเปื้ อนไม่ถูกต้อง โดยงานทันตกรรมจะทิ้งเข็มใช้
แล้วใน Set เครื่ องมือที่ใช้แล้ว ห่อและนามาทิ้งที่งานจ่ายกลาง ซึ่ งเมื่อมีการคัดแยก
ทาให้เกิดอุบตั ิการณ์ทิ่มตาบุคลากรที่ลา้ งและคัดแยกเครื่ องมือ
3 จานวน
2

2

1
0

0
2556

-

-

1

ปา มา

2559

ปี งบประมาณ.

0
2557

2558

การปรับปรุ ง
ขอปรับปรุงการจัดการของแหลมคมโดยให้คดั แยกทิง้ วัสดุแหลมคมปนเปื้ อนหลัง
ปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาทุกรายทีห่ น่วยงานทันตกรรม และเครือ่ งมือแหลมคมสามารถนา
คัดแยกทีง่ านจ่ายกลางได้
ผลการดาเนิ นการ
หลังพบอุบตั กิ ารณ์ เดือน ต.ค. 2559 แล้วมีการปรับปรุงแนวทางจัดการวัสดุแหลมคม
ปนเปื้ อนยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ในปี งบประมาณ 2560
การจัดการวัสดุแหลมคมปนเปื้ อนถูกต้องตามกระบวนการ ถูกต้องตามหลักการ IC
ร้อยละ 100
เน้นย้าการปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC
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กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพปี 2557 – 59
1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา :

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

การบริ หารผ้าจาหน่ ายเพื่อความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ มความ
ปลอดภัย
คาสาคัญ : การทบทวนการใช้ทรัพยากร , 12 กิจกรรม , งานจ่ายกลาง
สรุปผลงานโดยย่อ
งานจ่ายกลาง นาผ้าห่อ Set ชารุด เช่นเป็ นรู หรือเปื้ อน สิง่ สกปรกจนซักไม่ออก
ซึง่ เป็ นผ้าทีไ่ ม่สามารถนากลับมาใช้ห่อ Set ได้นากลับมา Recycle. ไปผลิตเป็ นผ้าห่อ
Set ขนาดเล็กเพื่อห่อ Set เช็ดตาสะดือ และ Syringe Sterile เพื่อลดการสังซื
่ อ้ ผ้าห่อ Set
ขนาดเล็กในปี ถดั ไป และผลิตเป็ นผ้าหุม้ วัสดุแหลมคม ทาให้วสั ดุแหลมคมไม่แทงทะลุผา้
ห่อ Set จนทาให้เป็ นรูเพื่อให้ Set ยังคงการปราศจากเชือ้ ก่อนถึงผูป้ ่ วย และเกิดความ
ปลอดภัยกับผูป้ ่ วย
ชื่อและที่อยู่องค์กร : งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลกันตัง
สมาชิ กที ม :
1. นายกษิดศิ กิม้ เฉี้ยง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. นางธนวรรณ สุนธนนท์ ผูช้ ่วยเหลือคนไข้
เป้ าหมาย :
6.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า
6.2 ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการจัดซือ้ ผ้า
6.3 Set ยังคงการปราศจากเชือ้ ก่อนถึงผูป้ ่ วย เกิดความปลอดภัยแก่ผป
ู ้ ่ วย
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :
งานจ่ายกลางมีผา้ ห่อ Set ชารุดเช่นเป็ นรู หรือเปื้ อนสิง่ สกปรกจนซักไม่ออก
ประมาณ 100-150 ผืน/ปี ซึง่ ส่วนหนึ่งเกิดจากวัสดุแหลมคมซึง่ อยูใ่ น Set เครือ่ งมือ ซึง่ มี
ผลกระทบต่อจานวนผ้าห่อ Set ทาให้มปี ริมาณลดลงไม่เพียงพอ ต้องสังซื
่ อ้ เพิม่ ขึน้ ทุกปี
และเมือ่ ผ้าห่อ Set เป็ นรู จะทาให้มผี ลกระทบกับผูป้ ่ วยได้ เนื่องจากเครือ่ งมือหมดความ
ปราศจากเชือ้ ไป
กิ จกรรมการพัฒนา :
8.1 นาไปตัดส่วนเป็ นรูออก แล้วผลิตเป็ นผ้าห่อ Set ขนาดเล็กเพื่อห่อ Set เช็ดตาสะดือ
และ Syringe Sterile เพื่อลดการสังซื
่ อ้ ผ้าห่อ Set ขนาดเล็กในปี ถดั ไป
8.2 นาผ้าชารุดไปผลิตเป็ น ผ้าหุม้ วัสดุแหลมคมเพื่อใส่ใน Set ทาให้วสั ดุแหลมคมไม่แทง
ผ้าห่อ Set ทะลุ จนทาให้เป็ นผ้าชารุด และเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผปู้ ่ วยจาก Set ไม่
ปราศจากเชือ้
8.3 เศษผ้าสามารถนามาทาผ้าเช็ดมือแบบใช้แล้วทิง้ ได้ทห
่ี น่ วยงานดังรูป
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การบริ หารผ้าจาหน่ ายเพื่อความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่ มความปลอดภัย
เป็ นรู
มีคราบ
เปื้ อนสิ่ งสกปรกซักไม่ออก

นามาตัดแบ่งผ้าเพื่อนาไป Recycle

นาไปตัดเย็บได้ผา้ หุม้ วัสดุแหลมคม

ผลิตเป็ นผ้าห่อ Set ขนาดเล็กไม่ตอ้ งสังซื
่ อ้
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- และเศษผ้าทีเ่ หลือสามารถนามาทาผ้าเช็ดมือแบบใช้แล้วทิง้

9. การเปลี่ยนแปลง
9.1 ไม่ตอ้ งสังซื
่ อ้ ผ้าห่อ set ขนาดเล็กซึง่ (ทีผ่ ่านมาต้องสังซื
่ อ้ ทุกปี ) ในปี งบประมาณ 2559
9.2 ไม่ตอ้ งสังซื
่ อ้ ผ้าหุม้ วัสดุแหลมคมทีไ่ ว้ใส่ในห่อเครือ่ งมือต่างๆ เช่น Set ตรวจฟั น งาน

ทันตกรรม (ทีผ่ ่านมาต้องสังซื
่ อ้ ทุกปี ) ในปี งบประมาณ 2559 เพื่อป้ องกันการแทงทะลุ
ฉีกขาดของผ้าห่อ Set ทีย่ งั สภาพดี และคงความปราศจากเชือ้ จนถึงเมือ่ ให้บริการกับ
ผูป้ ่ วย
10. บทเรียนที่ได้รบั
การดาเนินงาน12 กิจกรรมทบทวน เป็ นกระบวนการพืน้ ฐานทีห่ น่วยงานมักต้อง
ปฏิบตั เิ พื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการดาเนินงานประจา แม้เป็ นกิจกรรมที่
ง่ายๆแต่ทาให้สามารถค้นหาโอกาสทีจ่ ะพัฒนาในขัน้ ตอนต่างๆของการปฏิบตั งิ าน และ
นาไปสู่การพัฒนางานให้ดขี น้ึ ได้
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โครงการการจัดการป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อ
ในบริ เวณรับส่งเครื่องมือปนเปื้ อน งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลกันตัง จ.ตรัง
ที่มา
สืบเนื่องจากโครงสร้างงานจ่ายกลางเดิม มีบริเวณรับเครื่องมืออุปกรณ์ทใ่ี ช้แล้วจาก
หน่วยงานอื่น ( Dirty Zone ) ทีด่ า้ นข้างของงานจ่ายกลาง ซึง่ เป็ นบริเวณเปิ ดโล่งติดกับบริเวณล้าง
ตากจาน ชาม และผักของงานโภชนาการ ซึง่ ในการตรวจประเมินความเสีย่ งด้าน ENV ในปี
2557-2558 เคยได้รบั ข้อท้วงติงเรือ่ งความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้ ระหว่างเครือ่ งมือปนเปื้ อน
และงานโถชนาการ รวมทัง้ การปฏิบตั ใิ นการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ ไม่ถูกต้องเหมาะสมทัง้ ใน
เจ้าหน้าทีง่ านจ่ายกลางและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ส่งเครือ่ งมือ งานจ่ายกลางจึงพัฒนาการจัดการรับ
เครือ่ งมือปนเปื้ อน เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดการอาคารสถานทีบ่ ริเวณ Dirty Zone ตามแนวทาง IC
2. เจ้าหน้าทีง่ านจ่ายกลางและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ส่งเครือ่ งมือ ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องตาม
หลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
1. ทบทวนหลักวิชาการ นาแนวทาง IC เพื่อวางแนวทางปฏิบตั ิ และวางแผนปรุงปรุง
โครงสร้างงานจ่ายกลาง
2. ชีแ้ จงแนวทางปฏิบตั แิ ก่หน่ วยงานทีเ่ กีย่ งข้องทีส่ ่งเครือ่ งมือ และผูป้ ฏิบตั งิ านจ่ายกลาง
3. เสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างแก่ผบู้ ริหาร
4. มีการติดตามกากับการปฏิบตั ติ ามแนวทางเพื่อการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
เป้ าหมาย
1. พืน้ ทีก่ ารแบ่ง Zone งานจ่ายกลางถูกต้องตามหลักการ IC ร้อยละ 100
2. บุคลากรสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทาง IC ในการจัดการเครือ่ งมือปนเปื้ อนและผ้า
ปนเปื้ อนได้ถูกต้องตามแนวทาง IC > 85%
ผลการดาเนิ นการ
1. ปี งบประมาณ 2557
- พบการจัดการน้าทิง้ บริเวณรับส่งเครือ่ งมือไหลลงท่อน้ าทัวไปไม่
่
ลงระบบบ่อบาบัดน้ าเสีย
และไม่มอี ่างล้างมือบริเวณ รับเครือ่ งมือปนเปื้ อน
การปรับปรุง
1.1 ชีแ้ จงเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ใิ นการจัดการทาความสะอาดโซนสกปรก ไม่ลา้ งน้ าทิง้ ลง
พืน้ ใช้วธิ ถี ูกทาความสะอาด และล้างมือทีอ่ ่างล้างมือทีจ่ ดั เตรียมไว้ให้
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1.2 ขอปรับปรุงท่อน้ าทิง้ ให้ไหลลงสู่ระบบบ่อบาบัด และจัดสร้างอ่างล้างมือภายนอก
อาคารเพื่อสะดวกต่อการล้างมือหลังส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อน
ผลการดาเนินการ การปฏิบตั ถิ ูกต้องในบริเวณรับเครือ่ งมือปนเปื้ อนถูกต้อง 100%
ปรับปรุงท่อน้าทิง้ ให้ไหลลงสู่ระบบบ่อบาบัด และจัดสร้างอ่างล้างมือเสร็จสิน้ ในปี
2558
2. ปี งบประมาณ 2558
- พบว่ามี หมาและแมว แพร่พนั ธ์จานวนมากในโรงพยาบาล และ จานวนหนึ่ง อาศัยใกล้ๆ
งานโภชนาการ เดินไปมาบริเวณทีร่ บั เครือ่ งมือปนเปื้ อน บางครัง้ ปี นป่ าย โต๊ะรับเครือ่ งมือ
ปนเปื้ อน และไปปี นป่ ายอ่างล้างจาน กินอาหารจากถาดอาหารผูป้ ่ วยซึง่ เก็บกลับมาจาก
หอผูป้ ่ วยทีง่ านโภชนาการ ซึง่ เสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชือ้
- พบอุบตั กิ ารณ์ เครือ่ งมือแหลมคมงานทันตกรรมติดไปกับผ้างานทันตะกรรมทิม่ ตา
เจ้าหน้าทีง่ านทันตกรรมจานวน 1 ราย
- พบเจ้าหน้าทีง่ านทันตกรรมใส่เสือ้ คลุมมาส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อนแล้ว ใส่กลับหน่วยงานไป
ปฏิบตั งิ านต่อ
การปรับปรุง
2.1 ขอปรับปรุงบริเวณรับส่งเครื่องมือ ซึง่ เดิมโครงสร้างเปิ ดโล่ง ทาเป็ นอาคารรับ
เครือ่ งมือปนเปื้ อนซึง่ มีประตูปิดมิดชิด ป้ องกันสัตว์เข้าถึง
2.2 ชีแ้ จงการปฏิบตั กิ บั งานทันตกรรมให้เจ้าหน้าทีส่ ่งเครือ่ งมือ ถอดเสือ้ คลุมส่งซักที่
งานทันตกรรมเพื่อป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ หลังส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อน
2.3 ทบทวนอุบตั กิ ารณ์กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สะบัดผ้าทุกครัง้ ทีต่ รวจนับเครือ่ งมือ
ทันตกรรมเพื่อป้ องกันเครือ่ งมือติดไปกับผ้าห่อ set
ผลการดาเนินการ
- การปรับปรุงสร้างอาคารรับเครือ่ งมือปนเปื้ อนซึง่ มีประตูปิดมิดชิด ป้ องกันสัตว์
เข้าถึงกาลังดาเนินการในปี งบประมาณ 2559
- ผูป้ ฏิบตั งิ านทันตกรรมทีส่ ่งเครือ่ งมือ จัดการเสือ้ หลังส่งเครือ่ งมือปนเปื้ อนถูกต้อง
ร้อยละ 95
- ทบทวนอุบตั กิ ารณ์กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สะบัดผ้าทุกครัง้ ทีต่ รวจนับเครือ่ งมือ
ทันตกรรมเพื่อป้ องกันเครือ่ งมือติดไปกับผ้าห่อ set
ปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 : พบอุบตั กิ ารณ์ 2 ครัง้ ได้ทบทวนอุบตั กิ ารณ์
กับเจ้าหน้าทีง่ านจ่ายกลางและเน้นย้าการปฏิบตั ิ
ปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 : พบอุบตั กิ ารณ์ 1 ครัง้ ได้ทบทวนพบว่ามีการ
ส่งผ้าใช้แล้วจากงานทันตกรรมจึงประสานงานทันตกรรมเน้นย้าการ
ตรวจสอบผ้า ไม่ให้มเี ครือ่ งมือติดไปกับผ้า
ปี งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 : ไม่พบอุบตั กิ ารณ์

18
3. ปี งบประมาณ 2559
งานจ่ายกลาง พบอุบตั กิ ารณ์ เข็มทิม่ ตา 1 ครัง้ โดยเมื่อหาสาเหตุพบว่ามีอุปกรณ์
แหลมคมติดมากับเครือ่ งมือทันตกรรม ซึง่ มีผลต่อบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน ผลจาก
ผลข้างเคียงของยา และถือเป็ นความเสีย่ งทีส่ าคัญ เพื่อป้ องกันความเสีย่ งต่อการ
แพร่กระจายเชือ้ ระหว่างเครื่องมือปนเปื้ อนต่อบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน งานจ่ายกลางจึง
ร่วมกับงานทันตกรรม พัฒนาการจัดการอุปกรณ์แหลมคม เพื่อป้ องกันอุบตั กิ ารณ์ และให้
ถูกต้องตามหลักการป้ องกันการแพร่กระจายเชือ้ งาน IC
การปรับปรุง
3.1 ทบทวนอุบตั กิ ารณ์ ค้นหาสาเหตุ เพื่อวางแนวทางปฏิบตั ิ และวางแผนปรุงการ
จัดการวัสดุแหลมคม
3.2 ชีแ้ จงขอความร่วมมือ งานทันตกรรมในการจัดการอุปกรณ์แหลมคมปนเปื้ อนอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
3.3 ชีแ้ จงแนวทางในการจัดการอุปกรณ์แหลมคมปนเปื้ อนอย่างถูกต้องแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน
3.4 มีการติดตามกากับการปฏิบตั ติ ามแนวทางเพื่อการป้ องกันและควบคุมการติดเชือ้
เป้ าหมาย
- งานจ่ายกลางและงานทันตกรรมมีการจัดการวัสดุแหลมคมปนเปื้ อนถูกต้องตาม
กระบวนการ ถูกต้องตามหลักการ IC ร้อยละ 100
- ไม่พบอุบตั กิ ารณ์เข็มทิม่ ตาในการปฏิบตั งิ าน
ผลการดาเนิ นการ
สาเหตุ
- พบการจัดการวัสดุแหลมคมปนเปื้ อนไม่ถูกต้อง โดยงานทันตกรรมจะทิง้ เข็มใช้
แล้วใน Set เครือ่ งมือทีใ่ ช้แล้ว ห่อและนามาทิง้ ทีง่ านจ่ายกลาง ซึง่ เมือ่ มีการคัดแยก
ทาให้เกิดอุบตั กิ ารณ์ทมิ่ ตาบุคลากรทีล่ า้ งและคัดแยกเครือ่ งมือ
การปรับปรุง
- ขอปรับปรุงการจัดการของแหลมคมโดยให้คดั แยกทิง้ วัสดุแหลมคมปนเปื้ อนหลัง
ปฏิบตั กิ ารดูแลรักษาทุกรายทีห่ น่วยงานทันตกรรม และเครือ่ งมือแหลมคมสามารถนา
คัดแยกทีง่ านจ่ายกลางได้
ผลการดาเนิ นการ
- หลังพบอุบตั กิ ารณ์ เดือน ต.ค. 2559 แล้วมีการปรับปรุงแนวทางจัดการวัสดุแหลมคม
ปนเปื้ อนยังไม่พบอุบตั กิ ารณ์ในปี งบประมาณ 2560
- การจัดการวัสดุแหลมคมปนเปื้ อนถูกต้องตามกระบวนการ ถูกต้องตามหลักการ IC
ร้อยละ 100
- เฝ้ าระวังอุบตั กิ ารณ์ในการปฏิบตั งิ านในปี งบประมาณต่อเนื่อง ปี 2560

