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Service Profile 
หน่วยงาน : จ่ายกลาง   โรงพยาบาลกนัตงั จ.ตรงั 
วนัท่ีปรบัปรงุข้อมลูล่าสดุ 1  ต.ค.  2559  
บริบท  (Context) 

ความมุ่งหมาย(Purpose):  หน่วยจา่ยกลางมหีน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางเครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละ
น ามาเขา้สู่กระบวนการท าลายเชือ้และท าใหป้ราศจากเชือ้  ใหก้บัเจา้หน้าทีแ่ละผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิารที่
โรงพยาบาลกนัตงั ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของเทศบาลและสถานีอนามยัซึง่เป็นเครอืขา่ยทัง้หมด 20 
รพ.สต. โดยมเีป้าหมายใหเ้ครือ่งมอื/อุปกรณ์ทางการแพทย ์ สะอาด ปราศจากเชือ้ ถูกตอ้ง ทนัเวลา 
เพยีงพอ ไดม้าตรฐาน  ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจ ด าเนินงานตามหลกัการอนุรกัษ์พลงังาน ปัจจบุนัมี
การส ารองเครือ่งมอืทัว่ไปและงานหอ้งผ่าตดัซึง่เป็นเครื่องมอืขนาดใหญ่ไวท้ีง่านจ่ายกลาง เพื่อควบคุม
อุณหภมูแิละความชืน้ แต่ยงัไมค่รอบคลุมการดแูลเครือ่งมอืทีห่อผูป่้วย  งานจา่ยกลางมจีดุเน้นในการ
ดแูลใหบุ้คลากรและผูเ้กีย่วขอ้งการปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ซึง่ยงัปฏบิตัไิด้
ไมด่เีท่าทีค่วร และ การลดอตัราการ re –sterile ในโรงพยาบาล   
 ขอบเขตการบริการ (Scope of service): งานจ่ายกลางใหบ้รกิารสนบัสนุนเครือ่งมอืทาง
การแพทยป์ราศจากเชือ้แก่ผูป่้วยและหน่วยงานในโรงพยาบาลกนัตงั รวมทัง้ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขของ
เทศบาลและสถานีอนามยัซึง่เป็นเครอืข่ายทัง้หมด 20 รพ.สต. ปัจจุบนัภาระงานโดยเฉลีย่ในแต่ละวนัจะ
มจี านวนอุปกรณ์ทีต่อ้งท าใหป้ราศจากเชือ้อบไอน ้าทัง้หมดประมาณ 420 ห่ออุปกรณ์ / วนั จ านวน
เครือ่งมอืทีต่อ้งลา้งท าความสะอาดประมาณ 975 ชิน้ / วนั , อบแก๊ส EO ชุดเครือ่งสายยางทางเดนิ
หายใจ ประมาณ 55 ชุด/วนั และสนบัสนุนเครือ่งมอืทางการแพทยป์ราศจากเชือ้เพิม่เตมิแก่  หน่วยงาน
ทนัตกรรม อุบตัเิหตุฉุกเฉินและ เครอืขา่ย รพ.สต. ในกรณจีดัโครงการตรวจมะเรง็ปากมดลกู , ช่วง 7 
วนั อนัตรราย , การจดัโครงการตรวจสุขภาพฟันแก่เดก็นกัเรยีน หรอืช่วงหน้าฝนมผีูป่้วยหอบหดืสงู 
เป็นตน้ 

ความต้องการของผูร้บัผลงานส าคญั :  ไดม้าจากการสอบถามผูร้บับรกิารปีละ 1- 2 ครัง้  
 

ลกูค้าภายใน 
ฝ่าย / หน่วยงาน ความต้องการของผูร้บัผลงาน 

ผูป่้วย มเีครือ่งมอืพรอ้มส าหรบัท าหตัการต่างๆ 
หน่วยงานใน
โรงพยาบาล 

เครือ่งมอืสะอาด ไม่มสีิง่แปลกปลอมในห่อเครือ่งมอื เครือ่งมอืเพยีงพอเสมอใน
การใชง้านในภาวะปกต ิและในภาวะมปีรมิาณผูร้บับรกิารเพิม่ขึน้ 

 
ลกูค้าภายนอก  

กลุ่มผูร้บับริการ ความต้องการของผูร้บัผลงาน 
เคร่ืองข่ายรพ.สต. การใหบ้รกิารเป็นกนัเอง เป็นมติร มรีะบบให้บรกิารทีง่่ายและสะดวกในการ

แลกเปลีย่นเครือ่งมอื ประสานงานไดง้่าย มเีครือ่งมอืใชเ้พยีงพอ 
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ความต้องการการประสานงานภายในท่ีส าคญั  
หน่วยงานท่ีต้องการประสานงาน ความต้องการการประสานงาน 

หน่วยงานในโรงพยาบาล ดแูลบรเิวณจดัเจบ็เครือ่งมอืใหเ้ป็นสดัส่วนและสะอาด มกีาร
จดัการเครือ่งมอืทีด่ ี FI/FO เครือ่งมอื 

เคร่ืองข่ายรพ.สต. มกีารจดัส่ง-รบัเครือ่งมอืทีเ่ป็นระบบ การจดัการเครือ่งมอืถูกตอ้ง
ตามหลกัการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ ดแูลบรเิวณจดัเจบ็
เครือ่งมอืใหเ้ป็นสดัส่วนและสะอาด มกีารจดัการเครือ่งมอืทีด่ ี
FI/FO เครือ่งมอืป้องกนัเครื่องมอืหมดอายุ 

ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน: 
สถิติบริการ  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนเครือ่งมอืทีต่อ้งลา้งท าความสะอาด
เฉลีย่ ชิน้/วนั 

900 ชิน้/วนั 750 ชิน้/วนั 750 ชิน้/วนั 975 ชิน้/วนั 

จ านวนห่ออุปกรณ์ทีต่อ้งหบีห่อท าให้
ปราศจากเชือ้ดว้ยการอบไอน ้าเฉลีย่เฉลีย่ 
ชุด/วนั 

130 ชุด/วนั 140 ชุด/วนั 300 ชุด/วนั 420 ชุด/วนั 

จ านวนเครือ่งสายทีท่ าปราศจากเชือ้โดยอบ
แก๊ส EO เฉลีย่ ชุด/วนั 

45 ชุด/วนั 35 ชุด/วนั 50 ชุด/วนั 55 ชุด/วนั 

  

.ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issues):  เครือ่งมอื/อุปกรณ์ทางการแพทย ์สะอาด 
ปราศจากเชือ้ ถูกตอ้ง ทนัเวลา เพยีงพอ ไดม้าตรฐาน   
 

ความท้าทายและความเส่ียงท่ีส าคญั: 
งานจา่ยกลางซึง่ยดึหลกัการท าความสะอาดและท าปราศจากเชือ้เครือ่งมอือยา่งถูกต้องตาม

แนวทางดา้นการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ใหแ้ก่ทุกหน่วยงานในรพ.และเครอืขา่ย ส าหรบัการ
พฒันาการดแูลเครือ่งมอืในเครอืขา่ย และการพฒันางานจา่ยกลาง ใชก้ารท า CQI ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหา
ทีพ่บ ปีงบประมาณ 2559 ยงัพบปัญหาจากการด าเนินการทีต่้องการแกไ้ขไดแ้ก่ 

1. เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช ้จากซองซลีมสีิง่แปลกปลอม และห่ออุปกรณ์บรรจุซองซลีแยก 
2. อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมส่ะอาด  
3. การจดัการเครือ่งมอืปราศจากเชือ้ในหน่วยบรกิารไมถู่กตอ้ง 
4. เครือ่งผา้ไมเ่พยีงพอใชง้าน 
5. อุบตักิารณ์บุคลากรถูกของมคีมปนเป้ือนทิม่ต าจากการปฏบิตังิานเครือ่งมอืทนัตกรรมตดิไป

กบัผา้หบีห่อเครือ่งมอืเสีย่งท าใหท้ิม่ต าเจา้หน้าที่ 
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ความเส่ียงท่ีส าคญั:  
1. ห่อ set  ไมถู่กตอ้ง  
2. การสนบัสนุนเครือ่งมอืไมเ่พยีงพอ 
3. บุคลากรถูกของมคีมปนเป้ือนทิม่ต าจากการปฏบิตังิาน 

 

ศกัยภาพและข้อจ ากดัในด้านผูป้ฏิบติังาน เครือ่งมือ เทคโนโลยี : 
 

ด้าน ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
ผูป้ฏบิตังิาน จ านวน 7 คน เพยีงพอต่อการใหบ้รกิารตามกระบวน 

การ และปรมิาณงานในปัจจุบนัทีเ่พิม่ขึน้ Productivity  
= 110 ( เกณฑ ์95 – 105 ) 

บางครัง้หากบุคลากรหยุด
พรอ้มกนั 2 คน ภาระงาน
หนกั ไมม่บีุคลากรส ารอง 

เครือ่งมอื มเีครือ่งอบไอน ้าใชไ้ฟฟ้า 2 เครือ่ง , เครือ่งอบไอน ้าใช้
แก๊ส จ านวน 1 เครือ่ง ,เครือ่งอบแก๊ส EO 1 เครือ่ง  ซึง่
ยงัใชง้านไดด้แีละไดร้บัการดแูลอยา่งต่อเนื่องจาก
บรษิทัผูผ้ลติ , มเีครือ่งทดสอบ spore test ระบบไอน ้า 
1 เครือ่ง และ ระบบ EO 1 เครือ่ง , เครือ่งปรบัอากาศ
ส าหรบัควบคุมอุณหภูมใินหอ้งเกบ็เครือ่งมอืปราศจาก
เชือ้เปิดตลอด 24 ชม. , มเีครือ่งอบแหง้สายยาง 2 ,
เครือ่งลา้งระบบ ultrasonic 1 เครือ่ง ซึง่พอเพยีงต่อการ
ใหบ้รกิาร   
- ส่วนอุปกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทยซ์ึง่ใช้
หมนุเวยีนในโรงพยาบาลและเครอืขา่ย มคีวามเพยีงพอ
ในการใชง้านเน่ืองจากมกีารส ารวจ จดัซือ้ และส่งซ่อม
ต่อเนื่องทุกปี   

-เครือ่งอบแก๊สมเีครือ่งเดยีว
หากเสยีจะท าใหอุ้ปกรณ์สาย
ยางไมส่ามารถท าปราศจาก
เชือ้ได ้
-ผา้จากงานซกัฟอกมกัมาไม่
ทนักบักระบวนการท างาน 
และผา้สะอาดไมเ่พยีงพอใน
การหมนุเวยีนมาท าห่อ
เครือ่งมอื sterile  
 
 

เทคโนโลย ี มโีปรแกรมจ่ายกลางซึง่ช่วยในการจดัท ารายงาน และ
น าขอ้ขอ้มลูมาใชใ้นการปฏบิตัเิรยีกคนืเครือ่งมอืกลบั 
ซึง่ระบบไดร้บัการดแูลและแกไ้ขทางระบบอนิเตอรเ์น็ต 

 

 
 

 ประเดน็การสร้างเสริมสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง  
 1. การส่งเสรมิสุขภาพเจา้หน้าที่  

1)  จดัซือ้อุปกรณ์ป้องกนัตนเองทีจ่ าเป็นเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน เช่น แว่นตา, หน้ากาก 
R95 ใชใ้นการท างานเครือ่งอบแก๊ส EO , ทีอุ่ดหลูดเสยีงดงัเป็นตน้ 

  2)  ดแูลใหไ้ดว้คัซนีจ าเป็นเช่น HBV , dT 
3)  การส่งเสรมิสุขภาพเจา้หน้าที่ บุคลากรเขา้รว่มการตรวจสุขภาพประจ าปี และการ

ตรวจสมรรถภาพทางกาย   และเขา้รว่มประชุมดา้นอาชวีอนามยัทีร่พ.จดัขึน้
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วตัถปุระสงค ์ตวัช้ีวดั การพฒันา: 
 

1)ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั/
ความท้าทายท่ีส าคญั  

 

 
2)เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์ 

 

 
3)ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์(Link)  

 

 
4)กิจกรรมพฒันา (Link)  

 

1.สะอาด 
 

มกีารลา้งอุปกรณ์อยา่งถูกวธิี
และเหมาะสมกบัลกัษณะ
อุปกรณ์จนสะอาด ไมม่คีราบ 

- อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมส่ะอาด < 1 : 1,000 set 
ผลลทัธ ์= 0.02: 1,000 set 

- ทดสอบ Clean test 

2.ปราศจากเชือ้ 
 

เครือ่งมอืทางการแพทย์
ไดร้บัการท าปราศจากเชือ้
อยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
- ดา้นเชงิกล 
- ดา้นเคม ี
- ดา้นชวีภาพ 

- อตัราการทดสอบทางเคมภีายใน /ภายนอก ไมผ่่าน
เกณฑ ์ 0 : 1,000  set   ผลลทัธ ์= 0 
- จ านวนครัง้การตรวจสอบทางชวีภาพใหผ้ลเป็นบวก
เท่ากบั 0 
- ไมม่อุีบตักิารณ์เครือ่งมอืท าปราศจากเชือ้ทีใ่หผ้ล 
spore test positive ถูกใชก้บัผูร้บับรกิาร 
- การตรวจสอบ Bowie dick ผ่านเกณฑ ์100 % 
- การตรวจสอบทางกลไกเครือ่งอบไอน ้า ผ่านเกณฑ ์
100 % 

 

3.ถูกตอ้ง 
 

เครือ่งมอืทางการแพทย์
ไดร้บัการหบีห่อ และจดัส่ง
อยา่งถูกตอ้ง 

 

- อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช้  ( set  เครือ่งมอื
เปียกชืน้  / ความผดิพลาดในการบรรจหุบีห่อ / มสีิง่
แปลกปลอมใน set เครือ่งมอื) 0 : 1,000  set    
ผลลทัธ ์= 0.1 : 1,000 set 

- เน้นย า้การจดั Set ตามแนวทาง 
และการตรวจสอบโดยแยกผูป้ฏบิตั ิ
ท าสมุดคู่มอืการหบีห่อใหค้รอบคลุม
การจดั Set ผา้เพื่อใหป้ฏบิตัไิดถู้กตอ้ง  
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1)ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั/

ความท้าทายท่ีส าคญั  
 

 
2)เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์ 

 

 
3)ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์(Link)  

 

 
4)กิจกรรมพฒันา (Link)  

 

4.ทนัเวลา 
 

เครือ่งมอืทางการแพทย์
ปราศจากเชือ้ไดร้บัการจดัส่ง
ทีห่น่วยบรกิารอยา่งทนัเวลา 

อุบตักิารณ์การส่งเครือ่งมอืล่าชา้ 3 ครัง้ / ปี 
ผลลทัธ ์ไมม่อุีบตักิารณ์ 
 

 

5.เพยีงพอ 
 

หน่วยบรกิารไดร้บัเครือ่งมอื
ทางการแพทยป์ราศจากเชือ้
เพยีงพอ พรอ้มใช้ 

- อุบตักิารณ์สนบัสนุน เครือ่งมอืไมเ่พยีงพอ 3 ครัง้ / ปี 
อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไม่เพยีงพอ ผลลทัธ ์= 3 ครัง้ 

- ประสานงานซกัฟอกเพื่อใหจ้ดัซือ้ผา้
ห่อ set เพิม่ เพราะประสบปัญหาผา้
ห่อ Set ไมเ่พยีงพอท าใหไ้ม่สามารถ
หบีห่อเครือ่งมอืได้ 

- ตรวจสอบจ านวนเครือ่งมอืส ารองให้
มพีรอ้มใช ้และจดัท าเพิม่ตามจ านวน
ความตอ้งการของหน่วยงาน 

6.ไดม้าตรฐาน กระบวนการท าลายเชือ้และ
ท าใหป้ราศจากเชือ้ถูกตอ้ง
ตามแนวทาง IC  
 

- การน าแนวทางการท าปราศจากเชือ้จากสมาคม
ศูนยก์ลางงานปราศจากเชือ้แห่งประเทศไทย และ 
APSIC ( Asia Pacific Society Of infection Control ) 
มาปรบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
- อตัราการปฏบิตัติามมาตรฐานแนวทางปฏบิตัิ
หน่วยงานจ่ายกลางของบุคลากร > 95%  
ผลลทัธ ์= 96.5% 

 
 
 
 
- แจง้อุบตักิารณ์และเน้นย า้การปฏบิตัิ
ตามแนวทางในการประชุมทุกเดอืน  
เช่นการแต่งกายสวม PPE เหมาะสม 
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แผนภมิูกระบวนการท างาน  
 

กระบวนการ ความเส่ียงท่ีพบ/หรืออาจเกิด แนวทางป้องกนั 
ผลลพัธ์ 

เป้าหมาย 59 57 58 59 
การรบัอุปกรณ์/
เครือ่งมอืทีใ่ชแ้ลว้ 

บุคลากรปฏบิตัติามมาตรฐาน
แนวทางปฏบิตัหิน่วยงานจา่ย
กลางไมถู่กตอ้ง เช่นไมส่วม
แว่นตาขณะลา้งเครือ่งมอื 
 

1. เน้นย ้าหลกัการปฏบิตัติามหลกั 
IC ในหน่วยจ่ายกลาง 

2. ชีแ้จงผลการด าเนินงานตาม
แนวทาง และจดัหา PPE ที่
เหมาะสมในการใชง้าน 

- อตัราการปฏบิตัติามมาตรฐาน
แนวทางปฏบิตัหิน่วยงานจา่ยกลาง
ของบุคลากร > 95% 

95.4 96.3 96.5 

การท าความสะอาด
อุปกรณ์ 

อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมส่ะอาด  - หน่วยงานไดพ้ฒันาการลา้ง
เครือ่งอยา่งต่อเนื่อง ม ีWI การ
ลา้งเครือ่งมอืและหน่วยงานได้
ตระหนกัและตรวจสอบความ
สะอาดสม ่าเสมอ 

- อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมส่ะอาด  
< 0 : 1,000 ชิน้ 

0.01: 
1,000 

0.02: 
1,000 

0.02: 
1,000 

การหบีห่อเครือ่งมอื พบอุบตักิารณ์ set  เครือ่งมอืไม่
ใส่ Comply test , การตดิชื่อ
เครือ่งมอืผดิพลาด และพบ
กรรไกรไมค่ม   

1. เน้นย า้หลกัการปฏบิตัติาม WI 
การบรรจหุบีห่อเครือ่งมอื 
2. ตรวจสอบประสทิธภิาพการใช้
งานอุปกรณ์ทางการแพทยไ์ดแ้ก่  
Clamp, กรรไกร, forceps, 
Needle Holder อยา่งสม ่าเสมอ
และคดัแยกอุปกรณ์ช ารดุเพื่อส่ง
ซ่อมต่อไป 

- อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช้  ( 
set  เครือ่งมอืเปียกชืน้  / ความ
ผดิพลาดในการบรรจหุบีห่อ / มสีิง่
แปลกปลอมใน set เครือ่งมอื) 0 : 
1,000  set    

0.08 : 
1,000 

0.01 : 
1,000 

0.1 : 
1,000 
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กระบวนการ ความเส่ียงท่ีพบ/หรืออาจเกิด แนวทางป้องกนั 
ผลลพัธ์ 

เป้าหมาย59 57 58 59 
การท าใหป้ราศจากเชือ้  เสีย่งต่อการท าปราศจากเชือ้ไม่

สมบรูณ์ เครือ่งมอืปนเป้ือนถงึ
ผูร้บับรกิาร 

ตรวจสอบการท าปราศจากเชือ้ใน 
3 ดา้น 
- เชงิกล 
- เคม ี
- ชวีภาพ 

- อตัราการทดสอบทางเคมไีมผ่่าน
เกณฑ ์0:1,000  set    
- จ านวนครัง้การตรวจสอบทาง
ชวีภาพใหผ้ลเป็นบวกเท่ากบั 0 
- อุบตักิารณ์เครือ่งมอืท าปราศจาก
เชือ้ทีใ่หผ้ล spore test positive ถูก
ใชก้บัผูร้บับรกิารเท่ากบั 0 
- ความผดิพลาดทางกลไกเครือ่งอบ 
ไอน ้า เท่ากบั 0 

0 
 
0 
 
0 
 
 
0 

0 
 
0 
 
0 
 
 
0 

1 
 
0 
 
0 
 
 
0 

แจกจ่าย ไมพ่บอุบตักิารณ์การส่งเครื่องมอื
ล่าชา้ หรอือุบตักิารณ์ส่งผดิตกึ  

ปฏบิตัติามแนวทางอย่างเครง่ครดั 
และควรจดัส่งเครือ่งมอืในรอบเชา้
ก่อน 8.45 น. เพื่อใหห้น่วยบรกิาร
มเีครือ่งมอืใชง้านเพยีงพอ 

อุบตักิารณ์การส่งเครือ่งมอืล่าชา้ 
และส่งผดิตกึไมเ่กนิ 3 ครัง้ / ปี 

1 0 0 
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กิจกรรมทบทวนคณุภาพ 
 
 กจิกรรมที ่5. การคน้หาและป้องกนัความเสีย่ง  จ านวนครัง้ของการทบทวน  ...........3........ ครัง้                                                                                                                                                                                                             
  

No. เร่ืองท่ีทบทวน/ประเดน็การทบทวน ปัญหาการแก้ไขและการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. การตดิตามความสะอาดเครื่องมอื ประเดน็คุณภาพงานจา่ยกลาง - NEAR MISS 2 ครัง้ 
2. การตดิตามพรอ้มใชเ้ครือ่งมอื ประเดน็คุณภาพงานจา่ยกลาง - ยงัไมพ่บอุบตักิารณ์ 
3. เครือ่งมอืซองซลีมสีิง่แปลกปลอม 

 
1.ตรวจสอบการจดั set ประจ าวนัโดย
เจา้หน้าที ่
2.ตรวจสอบการซ ้าประจ าวนัโดยผูจ้ดัส่ง 

- ยงัไมพ่บอุบตักิารณ์ และ NEAR MISS  

4. ห่ออุปกรณ์ช ารดุ ซองซลีแยก 1.ตรวจสอบการจดั set ประจ าวนัโดย
เจา้หน้าที ่
2.ตรวจสอบการซ ้าประจ าวนัโดยผูจ้ดัส่ง 

ยงัไมพ่บอุบตักิารณ์ จากการทบทวนซึง่เกดิเครือ่งซลีซอง แถบซลีช ารดุ
ไหม ้เมือ่ซลีจนท.จงึใชเ้วลาน้อยเพราะรอยไหมจ้ะตดิทีแ่ถบ  
แนวทางแก้ไขปี 2559 
1.ส่งซ่อมเปลีย่นผา้แถบเครื่องซลีจ านวน 2 เครือ่ง 
2.ขอจดัซือ้เครือ่งซลีซองใหมช่นิด 4 แถบเพื่อใหต้ดิแน่นยิง่ขึน้ 1 เครือ่ง 
3.ตรวจสอบประจ าวนัโดยผูจ้ดัส่ง อยา่งถีถ่ว้นสม ่าเสมอก่อนส่ง เพราะ
ซองแยกอาจเกดิในระหว่างท าลายเชื่อ และจดัเกบ็ได้ 
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กิจกรรมท่ี 6. การป้องกนัและเฝ้าระวงัการติดเช้ือในโรงพยาบาลจ านวนครัง้ของการทบทวน  ...........4........ ครัง้                                                                                                                                                                                                              

 
ล าดบัท่ี เร่ืองท่ีทบทวน/ประเดน็การทบทวน ปัญหาการแก้ไขและการด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
1. จนท.ผูป้ฏบิตัไิมส่วม PPE 1. จดัซือ้ PPE ทีใ่ส่งา่ย ไม่มวั และเน้นย ้าการดแูล

ความสะอาดอุปกรณ์ไมใ่หอ้บัชืน้ 
2.เน้นย า้การปฏบิตัติามแนวทาง IC 
3. ตดิตามประเมนิการปฏบิตัสิม ่าเสมอ 

- ยงัพบการละเลยการปฏบิตั ิ

2. พบเครือ่งมอืทนัตกรรมตดิไปกบัผา้หบี
ห่อเครือ่งมอืเสีย่งท าใหท้ิม่ต าเจา้หน้าที่ 

1.เน้นย า้การปฏบิตัติามแนวทาง IC 
2. ตดิตามประเมนิการปฏบิตัสิม ่าเสมอ 

พบอุบตักิารณ์อกี 3 ครัง้ ภายหลงัทราบว่ามผีา้จดัส่ง
จากงานทนัตกรรมโดยตรงไปงานซกัฟอกไมผ่่าน 
Supply เช่นกนั จงึประสานทนัตกรรมตรวจสอบ
เครือ่งมอืก่อนส่งผา้ ไม่พบอุบตักิารณ์ 

3. ไมล่า้งมอืก่อนหยบิจบัเครือ่งมอื sterile  1.เน้นย า้การปฏบิตัติามแนวทาง IC 
2. ตดิตามประเมนิการปฏบิตัสิม ่าเสมอ 

- ยงัพบการละเลยการปฏบิตั ิเน้นย า้ความส าคญั 

4. ไมร่ะบุวนัเปิดใช ้น ้ายาท าลายเชือ้  
( alcohol ) 

1.เน้นย า้การปฏบิตัติามแนวทาง IC 
2. เวร Dam ตดิตามประเมนิการปฏบิตัสิม ่าเสมอ 

- ยงัพบการละเลยการปฏบิตั ิเน้นย า้ความส าคญั 

5. พืน้ทีร่บัเครือ่งมอืปนเป้ือนอยูต่ดิลาน
ลา้งจาน 

1.แกไ้ขแปลนรบัเครือ่งมอื ใหเ้ป็นส่วนปิดมดิชดิ - อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 
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ตวัช้ีวดั 

No ตวัชีว้ดั 
เป้าหมาย 

ปี 2556 
2556 2557 2558 2559 

1. 

ได
ม้า

ตร
ฐา
น 
  I

C 
/  

CS
SD

 

จ านวนครัง้ของเจา้หน้าทีส่มัผสัเลอืด สารคดัหลัง่ ของมี
คมเป้ือนเลอืด ทิม่ต า และบาดเจบ็จากการปฏบิตังิาน  

< 1 ครัง้  
/ ปี 

0 2 0 1 

2. 
อตัราการปฏบิตัติามมาตรฐานแนวทางปฏบิตัหิน่วยงาน
จา่ยกลาง 

> 95% 96 95.4 96.3 96.5 

3. 
จ านวนครัง้การตรวจสอบตวับ่งชีท้างเคม ีBowie dick  
test  ใหผ้ลไมผ่่าน 

0 0 0 0 0 

4. 
จ านวนครัง้เครือ่งนึ่งและเครื่องอบแก๊สไมผ่่านเกณฑท์าง
กลไก 

0 1 0 0 0 

5. จ านวนห่อเครือ่งมอื Re-sterile < 30 36 5 3 4 

6. 

สะ
อา
ด 

อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมส่ะอาด 
1 : 1,000 

set 
0.02: 
1,000 

0.01: 
1,000 

0.02: 
1,000 

0.02: 
1,000 

7. 

ปร
าศ
จา
กเ
ชือ้

 อตัราการทดสอบทางเคมไีม่ผ่านเกณฑ ์
0 : 1,000  

set    
0 0 0 1 

8. จ านวนครัง้การตรวจสอบทางชวีภาพใหผ้ลเป็นบวก 0 0 0 0 0 

9. 
อุบตักิารณ์เครือ่งมอืท าปราศจากเชือ้ทีใ่หผ้ล spore test 
positive ถูกใชก้บัผูร้บับรกิาร 

0 0 0 0 0 

10 

ถูก
ตอ้

ง อุบตักิารณ์เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช้  ( set  เครือ่งมอืเปียก
ชืน้  / ความผดิพลาดในการบรรจหุบีห่อ / มสีิง่
แปลกปลอมใน set เครือ่งมอื) 

0 : 1,000  
set    

0.1: 
1,000 

0.08: 
1,000 

0.1: 
1,000 

0.1: 
1,000 

11 

ทนั
เว
ลา

 

อุบตักิารณ์การส่งเครือ่งมอืล่าชา้ และส่งผดิตกึ 
3 ครัง้  
/ ปี 

0 1 0 0 

12 

เพ
ยีง
พอ

 

อุบตักิารณ์สนับสนุน เครือ่งมอืไมเ่พยีงพอ 
3 ครัง้  
/ ปี 

3 2 1 3 

13 QA
 

มกีจิกรรมพฒันาคุณภาพ  / CQI  /นวตักรรม 
1 เรือ่ง  

/ ปี 
1 1 1 2 
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1 .  จ านวนอบุติัการณ์พบเคร่ืองมือทนัตกรรมติดไปกบัผ้าหีบห่อเคร่ืองมือ ท าให้
เกิดอบุติัการณ์ ท่ิมต าเจ้าหน้าท่ี 
- พบการจดัการวสัดุแหลมคมปนเป้ือนไม่ถูกตอ้ง โดยงานทนัตกรรมจะทิ้งเขม็ใช ้
     แลว้ใน Set เคร่ืองมือท่ีใชแ้ลว้ ห่อและน ามาทิ้งท่ีงานจ่ายกลาง ซ่ึงเม่ือมีการคดัแยก 
     ท  าใหเ้กิดอุบติัการณ์ท่ิมต าบุคลากรท่ีลา้งและคดัแยกเคร่ืองมือ 

0

2

0

1

0

1

2

3

2556 2557 2558 2559 ปีงบประมาณ.

จ านวน

       

 ป า มา 

 
การปรับปรุง  

- ขอปรบัปรงุการจดัการของแหลมคมโดยใหค้ดัแยกทิง้วสัดุแหลมคมปนเป้ือนหลงั
ปฏบิตักิารดแูลรกัษาทุกรายทีห่น่วยงานทนัตกรรม และเครือ่งมอืแหลมคมสามารถน า
คดัแยกทีง่านจา่ยกลางได ้ 
ผลการด าเนินการ  

- หลงัพบอุบตักิารณ์ เดอืน ต.ค. 2559 แลว้มกีารปรบัปรงุแนวทางจดัการวสัดุแหลมคม
ปนเป้ือนยงัไมพ่บอุบตักิารณ์ในปีงบประมาณ 2560  

- การจดัการวสัดุแหลมคมปนเป้ือนถูกตอ้งตามกระบวนการ ถูกตอ้งตามหลกัการ IC 
รอ้ยละ 100 

- เน้นย ้าการปฏบิตัติามแนวทาง IC 
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กิจกรรมพฒันาคณุภาพปี 2557 – 59   
1. ช่ือผลงาน/โครงการพฒันา  :  

การบริหารผ้าจ าหน่ายเพ่ือความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความ
ปลอดภยั 

2. ค าส าคญั : การทบทวนการใชท้รพัยากร , 12 กจิกรรม , งานจ่ายกลาง  
3. สรปุผลงานโดยย่อ 

งานจา่ยกลาง น าผา้ห่อ Set ช ารดุ เช่นเป็นร ูหรอืเป้ือน สิง่สกปรกจนซกัไมอ่อก 
ซึง่เป็นผา้ทีไ่มส่ามารถน ากลบัมาใชห้่อ Set ไดน้ ากลบัมา Recycle. ไปผลติเป็นผา้ห่อ 
Set ขนาดเลก็เพื่อห่อ Set เชด็ตาสะดอื และ Syringe Sterile เพื่อลดการสัง่ซือ้ผา้ห่อ Set 
ขนาดเลก็ในปีถดัไป และผลติเป็นผา้หุม้วสัดุแหลมคม ท าใหว้สัดุแหลมคมไมแ่ทงทะลุผา้
ห่อ Set จนท าใหเ้ป็นรเูพื่อให ้Set ยงัคงการปราศจากเชือ้ก่อนถงึผูป่้วย และเกดิความ
ปลอดภยักบัผูป่้วย  

4. ช่ือและท่ีอยู่องคก์ร : งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลกนัตงั 
5. สมาชิกทีม : 

1.  นายกษดิศิ กิม้เฉี้ยง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
2. นางธนวรรณ สุนธนนท ์ผูช้่วยเหลอืคนไข ้ 

6. เป้าหมาย :  
6.1 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรใหเ้กดิความคุม้ค่า 
6.2 ลดค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาลในการจดัซือ้ผา้ 
6.3 Set ยงัคงการปราศจากเชือ้ก่อนถงึผูป่้วย เกดิความปลอดภยัแก่ผูป่้วย 

7. ปัญหาและสาเหตโุดยย่อ :  
งานจา่ยกลางมผีา้ห่อ Set ช ารดุเช่นเป็นร ูหรอืเป้ือนสิง่สกปรกจนซกัไมอ่อก 

ประมาณ 100-150 ผนื/ปี ซึง่ส่วนหน่ึงเกดิจากวสัดุแหลมคมซึง่อยูใ่น Set เครือ่งมอื ซึง่มี
ผลกระทบต่อจ านวนผา้ห่อ Set ท าใหม้ปีรมิาณลดลงไม่เพยีงพอ ตอ้งสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ทุกปี 
และเมือ่ผา้ห่อ Set เป็นร ูจะท าใหม้ผีลกระทบกบัผูป่้วยได ้เนื่องจากเครือ่งมอืหมดความ
ปราศจากเชือ้ไป  

8. กิจกรรมการพฒันา :  
8.1 น าไปตดัส่วนเป็นรอูอก แลว้ผลติเป็นผา้ห่อ Set ขนาดเลก็เพื่อห่อ Set เชด็ตาสะดอื 

และ Syringe Sterile เพื่อลดการสัง่ซือ้ผา้ห่อ Set ขนาดเลก็ในปีถดัไป 
8.2 น าผา้ช ารดุไปผลติเป็น ผา้หุม้วสัดุแหลมคมเพื่อใส่ใน Set ท าใหว้สัดุแหลมคมไมแ่ทง

ผา้ห่อ Set ทะลุ จนท าใหเ้ป็นผา้ช ารุด และเกดิความไม่ปลอดภยัแก่ผูป่้วยจาก Set ไม่
ปราศจากเชือ้ 

8.3 เศษผา้สามารถน ามาท าผา้เชด็มอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ไดท้ีห่น่วยงานดงัรปู 
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การบริหารผ้าจ าหน่ายเพ่ือความคุ้มค่า ลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความปลอดภยั 
                   เป็นร ู                                มีคราบ                       เป้ือนส่ิงสกปรกซกัไม่ออก 

           
 
 
                          น ามาตดัแบ่งผา้เพื่อน าไป Recycle 

      
 

 
           น าไปตดัเยบ็ไดผ้า้หุม้วสัดุแหลมคม             ผลติเป็นผา้ห่อ Set ขนาดเลก็ไมต่อ้งสัง่ซือ้ 
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- และเศษผา้ทีเ่หลอืสามารถน ามาท าผา้เชด็มอืแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

 
 

9. การเปล่ียนแปลง  
9.1 ไมต่อ้งสัง่ซือ้ผา้ห่อ set ขนาดเลก็ซึง่(ทีผ่่านมาตอ้งสัง่ซือ้ทุกปี) ในปีงบประมาณ 2559 
9.2 ไมต่อ้งสัง่ซือ้ผา้หุม้วสัดุแหลมคมทีไ่วใ้ส่ในห่อเครือ่งมอืต่างๆ เช่น Set ตรวจฟัน งาน

ทนัตกรรม (ทีผ่่านมาตอ้งสัง่ซือ้ทุกปี) ในปีงบประมาณ 2559 เพื่อป้องกนัการแทงทะลุ
ฉีกขาดของผา้ห่อ Set ทีย่งัสภาพด ีและคงความปราศจากเชือ้จนถงึเมือ่ใหบ้รกิารกบั
ผูป่้วย 

10. บทเรียนท่ีได้รบั 
การด าเนินงาน12 กจิกรรมทบทวน เป็นกระบวนการพืน้ฐานทีห่น่วยงานมกัตอ้ง

ปฏบิตัเิพื่อการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนื่องในการด าเนินงานประจ า แมเ้ป็นกจิกรรมที่
งา่ยๆแต่ท าใหส้ามารถคน้หาโอกาสทีจ่ะพฒันาในขัน้ตอนต่างๆของการปฏบิตังิาน และ
น าไปสู่การพฒันางานใหด้ขีึน้ได้  
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โครงการการจดัการป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 
ในบริเวณรบัส่งเคร่ืองมือปนเป้ือน งานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลกนัตงั จ.ตรงั 

  
ท่ีมา 
 สบืเนื่องจากโครงสรา้งงานจ่ายกลางเดมิ มบีรเิวณรบัเครื่องมอือุปกรณ์ทีใ่ชแ้ลว้จาก
หน่วยงานอื่น ( Dirty Zone ) ทีด่า้นขา้งของงานจา่ยกลาง ซึง่เป็นบรเิวณเปิดโล่งตดิกบับรเิวณลา้ง
ตากจาน ชาม และผกัของงานโภชนาการ ซึง่ในการตรวจประเมนิความเสีย่งดา้น ENV ในปี 
2557-2558 เคยไดร้บัขอ้ทว้งตงิเรือ่งความเสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้ระหว่างเครือ่งมอืปนเป้ือน
และงานโถชนาการ รวมทัง้การปฏบิตัใินการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ไมถู่กตอ้งเหมาะสมทัง้ใน
เจา้หน้าทีง่านจ่ายกลางและเจา้หน้าทีผู่ร้บัส่งเครือ่งมอื  งานจา่ยกลางจงึพฒันาการจดัการรบั
เครือ่งมอืปนเป้ือน เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 
 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อใหก้ารจดัการอาคารสถานทีบ่รเิวณ Dirty Zone ตามแนวทาง IC 
2. เจา้หน้าทีง่านจ่ายกลางและเจา้หน้าทีผู่ร้บัส่งเครือ่งมอื  ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตาม

หลกัการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 
 

ขัน้ตอนการปฏิบติั 
1. ทบทวนหลกัวชิาการ น าแนวทาง IC เพื่อวางแนวทางปฏบิตั ิและวางแผนปรงุปรงุ

โครงสรา้งงานจ่ายกลาง 
2. ชีแ้จงแนวทางปฏบิตัแิก่หน่วยงานทีเ่กีย่งขอ้งทีส่่งเครือ่งมอื และผูป้ฏบิตังิานจา่ยกลาง 
3. เสนอโครงการปรบัปรงุโครงสรา้งแก่ผูบ้รหิาร 
4. มกีารตดิตามก ากบัการปฏบิตัติามแนวทางเพื่อการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 

 

เป้าหมาย 
1. พืน้ทีก่ารแบ่ง Zone งานจา่ยกลางถูกตอ้งตามหลกัการ IC รอ้ยละ 100                                          
2. บุคลากรสามารถปฏบิตัติามแนวทาง IC ในการจดัการเครือ่งมอืปนเป้ือนและผา้

ปนเป้ือนไดถู้กตอ้งตามแนวทาง IC > 85%  
 

ผลการด าเนินการ 
1. ปีงบประมาณ 2557  

- พบการจดัการน ้าทิง้บรเิวณรบัส่งเครือ่งมอืไหลลงท่อน ้าทัว่ไปไมล่งระบบบ่อบ าบดัน ้าเสยี 
และไมม่อ่ีางลา้งมอืบรเิวณ รบัเครือ่งมอืปนเป้ือน 

การปรบัปรงุ  
1.1 ชีแ้จงเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัใินการจดัการท าความสะอาดโซนสกปรก ไมล่า้งน ้าทิง้ลง
พืน้ ใชว้ธิถีูกท าความสะอาด และลา้งมอืทีอ่่างลา้งมอืทีจ่ดัเตรยีมไวใ้ห้ 
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1.2 ขอปรบัปรงุท่อน ้าทิง้ใหไ้หลลงสู่ระบบบ่อบ าบดั และจดัสรา้งอ่างลา้งมอืภายนอก
อาคารเพื่อสะดวกต่อการลา้งมอืหลงัส่งเครือ่งมอืปนเป้ือน 
ผลการด าเนินการ การปฏบิตัถิูกตอ้งในบรเิวณรบัเครือ่งมอืปนเป้ือนถูกตอ้ง 100% 
ปรบัปรงุท่อน ้าทิง้ใหไ้หลลงสู่ระบบบ่อบ าบดั และจดัสรา้งอ่างลา้งมอืเสรจ็สิน้ในปี 
2558 
 

2. ปีงบประมาณ 2558  
- พบว่าม ีหมาและแมว แพร่พนัธจ์ านวนมากในโรงพยาบาล และ จ านวนหน่ึง อาศยัใกล้ๆ

งานโภชนาการ เดนิไปมาบรเิวณทีร่บัเครือ่งมอืปนเป้ือน บางครัง้ปีนป่าย โต๊ะรบัเครือ่งมอื
ปนเป้ือน และไปปีนป่ายอ่างลา้งจาน กนิอาหารจากถาดอาหารผูป่้วยซึง่เกบ็กลบัมาจาก
หอผูป่้วยทีง่านโภชนาการ ซึง่เสีย่งต่อการแพรก่ระจายเชือ้ 

- พบอุบตักิารณ์ เครือ่งมอืแหลมคมงานทนัตกรรมตดิไปกบัผา้งานทนัตะกรรมทิม่ต า
เจา้หน้าทีง่านทนัตกรรมจ านวน 1 ราย  

- พบเจา้หน้าทีง่านทนัตกรรมใส่เสือ้คลุมมาส่งเครือ่งมอืปนเป้ือนแลว้ ใส่กลบัหน่วยงานไป
ปฏบิตังิานต่อ 

การปรบัปรงุ   
2.1 ขอปรบัปรงุบรเิวณรบัส่งเครื่องมอื ซึง่เดมิโครงสรา้งเปิดโล่ง ท าเป็นอาคารรบั

เครือ่งมอืปนเป้ือนซึง่มปีระตูปิดมดิชดิ ป้องกนัสตัวเ์ขา้ถงึ 
2.2 ชีแ้จงการปฏบิตักิบังานทนัตกรรมใหเ้จา้หน้าทีส่่งเครือ่งมอื ถอดเสือ้คลุมส่งซกัที่

งานทนัตกรรมเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้หลงัส่งเครือ่งมอืปนเป้ือน 
2.3 ทบทวนอุบตักิารณ์ก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้ะบดัผา้ทุกครัง้ทีต่รวจนบัเครือ่งมอื

ทนัตกรรมเพื่อป้องกนัเครือ่งมอืตดิไปกบัผา้ห่อ set 
ผลการด าเนินการ 
- การปรบัปรงุสรา้งอาคารรบัเครือ่งมอืปนเป้ือนซึง่มปีระตูปิดมดิชดิ ป้องกนัสตัว์

เขา้ถงึก าลงัด าเนินการในปี งบประมาณ 2559 
- ผูป้ฏบิตังิานทนัตกรรมทีส่่งเครือ่งมอื จดัการเสือ้หลงัส่งเครือ่งมอืปนเป้ือนถูกตอ้ง

รอ้ยละ 95 
- ทบทวนอุบตักิารณ์ก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้ะบดัผา้ทุกครัง้ทีต่รวจนบัเครือ่งมอื

ทนัตกรรมเพื่อป้องกนัเครือ่งมอืตดิไปกบัผา้ห่อ set 
ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที ่1 :  พบอุบตักิารณ์ 2 ครัง้ ไดท้บทวนอุบตักิารณ์

กบัเจา้หน้าทีง่านจา่ยกลางและเน้นย ้าการปฏบิตัิ 
ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที ่2  : พบอุบตักิารณ์ 1 ครัง้ ไดท้บทวนพบว่ามกีาร

ส่งผา้ใชแ้ลว้จากงานทนัตกรรมจงึประสานงานทนัตกรรมเน้นย ้าการ
ตรวจสอบผา้ ไมใ่หม้เีครือ่งมอืตดิไปกบัผา้ 

ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที ่3  : ไมพ่บอุบตักิารณ์ 
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3. ปีงบประมาณ 2559  
งานจา่ยกลาง พบอุบตักิารณ์ เขม็ทิม่ต า 1 ครัง้ โดยเมื่อหาสาเหตุพบว่ามอุีปกรณ์

แหลมคมตดิมากบัเครือ่งมอืทนัตกรรม ซึง่มผีลต่อบุคลากรในการปฏบิตังิาน ผลจาก
ผลขา้งเคยีงของยา และถอืเป็นความเสีย่งทีส่ าคญั  เพื่อป้องกนัความเสีย่งต่อการ
แพรก่ระจายเชือ้ระหว่างเครื่องมอืปนเป้ือนต่อบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน  งานจ่ายกลางจงึ
รว่มกบังานทนัตกรรม พฒันาการจดัการอุปกรณ์แหลมคม เพื่อป้องกนัอุบตักิารณ์ และให้
ถูกตอ้งตามหลกัการป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้งาน IC 
การปรบัปรงุ  
3.1  ทบทวนอุบตักิารณ์ คน้หาสาเหตุ เพื่อวางแนวทางปฏบิตั ิและวางแผนปรงุการ
จดัการวสัดุแหลมคม 
3.2   ชีแ้จงขอความรว่มมอื งานทนัตกรรมในการจดัการอุปกรณ์แหลมคมปนเป้ือนอยา่ง
ถูกตอ้ง เหมาะสม 
3.3   ชีแ้จงแนวทางในการจดัการอุปกรณ์แหลมคมปนเป้ือนอยา่งถูกตอ้งแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
3.4   มกีารตดิตามก ากบัการปฏบิตัติามแนวทางเพื่อการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ 
เป้าหมาย 
- งานจา่ยกลางและงานทนัตกรรมมกีารจดัการวสัดุแหลมคมปนเป้ือนถูกตอ้งตาม

กระบวนการ ถูกตอ้งตามหลกัการ IC รอ้ยละ 100   
- ไมพ่บอุบตักิารณ์เขม็ทิม่ต าในการปฏบิตังิาน 
ผลการด าเนินการ 

สาเหตุ  
- พบการจดัการวสัดุแหลมคมปนเป้ือนไมถู่กตอ้ง โดยงานทนัตกรรมจะทิง้เขม็ใช้ 
     แลว้ใน Set เครือ่งมอืทีใ่ชแ้ลว้ ห่อและน ามาทิง้ทีง่านจา่ยกลาง ซึง่เมือ่มกีารคดัแยก 
     ท าใหเ้กดิอุบตักิารณ์ทิม่ต าบุคลากรทีล่า้งและคดัแยกเครือ่งมอื 

การปรบัปรงุ  
- ขอปรบัปรงุการจดัการของแหลมคมโดยใหค้ดัแยกทิง้วสัดุแหลมคมปนเป้ือนหลงั

ปฏบิตักิารดแูลรกัษาทุกรายทีห่น่วยงานทนัตกรรม และเครือ่งมอืแหลมคมสามารถน า
คดัแยกทีง่านจา่ยกลางได ้ 
ผลการด าเนินการ  

- หลงัพบอุบตักิารณ์ เดอืน ต.ค. 2559 แลว้มกีารปรบัปรงุแนวทางจดัการวสัดุแหลมคม
ปนเป้ือนยงัไมพ่บอุบตักิารณ์ในปีงบประมาณ 2560  

- การจดัการวสัดุแหลมคมปนเป้ือนถูกตอ้งตามกระบวนการ ถูกตอ้งตามหลกัการ IC 
รอ้ยละ 100 

- เฝ้าระวงัอุบตักิารณ์ในการปฏบิตังิานในปีงบประมาณต่อเนื่อง ปี 2560           


