
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ(Non Clinic) 

เรื่องการบริหารจัดการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลควนขนุน 

คณะผู้จัดท า 

1.นายอนันต์    เรืองศรี    พยาบาลวิชาช านาญการ 
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3.นางภวมัย  รักชุม         พยาบาลวิชาช านาญการ 

4.น.ส.มณีรัตน์  พรหมคง  พยาบาลวิชาช านาญการ 

5.นางสุทธิลักษณ์ ทิพยศุภลักษณ์  พยาบาลวิชาช านาญการ 

6.น.ส.อุไรรัตน์  หนูจีนเส้ง   พยาบาลวิชาช านาญการ 

7.นาง.ธนัญญา  ด าสิน   พนักงานห้องผ่าตัด 

8.นายธีรวุฒิ  แสงขาว   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลควนขนุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับM2 มีห้องผ่าตัดจ านวน 2 ห้อง มีแพทย์เฉพาะทาง
ผ่าตัด สูตินารีเวช,ศัลยกรรมกระดูก และมีโครงการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง  ซึ่งการท าหัตถการ
แต่ละครั้งต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางหลายชิ้น  หากเครื่องมือไม่พร้อมใช้ท าให้ต้องเลื่อนหรืองดผ่าตัด ส่งผลให้
ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาตามเวลาที่ก าหนดไว้   ดังนั้น หากไม่มีการบริหารจัดการเครื่องมือให้มีเพียงพอและ
พร้อมใช้ จะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย  จากอุบัติการณ์ตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2561พบความผิดพลาดใน
ขั้นตอนต่างๆดังนี้  การเตรียมเครื่องมือและท าsterile จ านวน…108..ครั้งคิดเป็นร้อยละ…3.8 ,ขั้นตอนการเก็บ
รักษาจ านวน…144…..ครั้งคิดเป็นร้อยละ……13…. ,ขั้นตอนการดูแลหลังใช้งานจ านวน…112……ครั้งคิดเป็น
ร้อยละ……3.1… จากอุบัติการณ์ดังกล่าวทางทีมผ่าตัด จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่อง การบริหาร
จัดการเครื่องมือปราศจากเชื้อ ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลควนขนุนขึ้น 

วัตถุประสงค ์ 

1.เพ่ือให้เครื่องมือมีความเพียงพอ พร้อมใช้ 

2.บุคคลากรที่รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจ 

3.บุคลากรมีความพึงพอใจ 



กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางและผู้รับผิดชอบเครื่องมือห้องผ่าตัด 

ระยะเวลาด าเนินงาน  

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2564 

ตัวช้ีวัด 

 1.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อมใช้ เป็น 0 

2.อัตราการRe-sterile เครื่องมือปราศจากเชื้อไม่เกินร้อยละ 10 

2. ความพึงพอใจของบุคคลากร…มากกว่าร้อยละ 90 

กิจกรรมการด าเนินงาน  

การพัฒนารอบท่ี 1  ปี2562  

กิจกรรม 

1.ประชุมวางแผนงานร่วมกับงาน   IC , งานจ่ายกลาง  วางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ
ปราศจากเชื้อ 

2.ท าห้องเก็บของปราศจากเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3.ร่วมกับงานจ่ายกลางจัดระบบเวลาการรับ-ส่งเครื่องปราศจากเชื้อ 

4.ร่วมกับงาน IC วางแผนก าหนดเส้นทาง ขนส่งเครื่องมือไม่ให้ปนเปื้อนโดยจัดท าประตูทางออกของปนเปื้อน 

5. ร่วมกับงาน IC ลงนิเทศหน้างาน งานจ่ายกลาง ติดตามการท าเครื่องมือปราศจากเชื้อห้องผ่าตัดแต่ละชนิด
ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน 

5.ร่วมกับงานจ่ายกลางจัดท าคู่มือการเตรียม Set.ผ่าตัด 

6.เก็บข้อมูลของอุณหภูมิในห้องเก็บของ  Sterile ประจ าวัน 

7.จัดท าห้องเก็บของและผ้าปนเปื้อน 

9.ห้องผ่าตัดร่วมกับ งานจ่ายกลาง ท าใบประมาณตรวจเช็คตรวจนับเครื่องมือแต่ละประเภท ภายใน Set 

 



 ประเมินผล 

ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 1  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
1.อัตราการ Re-Sterile <10% 18% 

 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 

2.ความพึงพอใจของบุคคลากร >95% 80% 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
3.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อม
ใช้ 

0 3% 

 
สรุปผลการพัฒนารอบท่ี 1  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

1. อัตราการ Re-Sterile ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ  11.2   เนื่องจาก หน่วยงาน  Stcok  มาก 

- เครื่องมือแต่ละชนิด ยังไม่เหมาะสมกับหัตถการเพราะยังมีเครื่องที่ยังเหลือใช้จากการใช้งานในแต่ละครั้งท า
ให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 

-เครื่องมือมีการน าเบิกเข้าหน่วยงานทุกวัน มีวันหมดอายุแตกต่างกัน แต่หน่วยงานไม่แยกเครื่องมือแต่ละ
ประเภทท าให้ของหมดอายุตกค้างอยู่ คิดเป็นร้อยละ 2 

2.อุบัติการณ์เครื่องมอืผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.1 

3. ความพึงพอใจของบุคคลากรร้อยละ 80 

การพัฒนารอบท่ี2  ปี 2563 

กิจกรรม 

1. เก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อและการหยิบใช้ตามหลัก FIFO ในทุกหน่วยงาน  

  2. แบ่งประเภทเครื่องมือให้ความเหมาะสมตามการใช้งาน โดยก าหนดเป็นการใช้ มีแบบ 7  วัน  3 
เดือนและ 6 เดือน สมุด OK เครื่องมือ Sterile แบบ steal ให้เราสามารถ ทราบการหมดอายุของเครื่องมือใน
แต่ละวัน 

3. ตรวจสอบวันหมดอายุของเครื่องมือในหน่วยงาน ทุกวันส าหรับเครื่องมือที่ห่อด้วยผ้าทุกวัน 



4. การลดจ านวนเครื่องมือปราศจากเชื้อ stock ของหน่วยงานและเครื่องมือที่ใช้นานๆครั้งน าไปเก็บที่
งานจ่ายกลางและจะเบิกคืนเมื่อมี case ผ่าตัดโดยมีการ set case ผ่าตัดล่วงหน้า 

 5.ท าบันทึกข้อความติดเครื่องปรับอากาศในห้องเก็บของปราศจากเชื้อ และมีการ ok อุณหภูมิห้อง
ทุกวันเพ่ือให้เครื่อง 

6.จัดท า set ที่เหมาะสมกับการท าหัตถการผ่าตัดแต่ละประเภท เช่น  

3.1 Set  Excision  ปรับเปลี่ยน จากการใส่ผ้าก๊อส  10  ชิ้นเป็นผ้า Swab เล็ก 2 ชิ้นแทน 

3.2จัดท า Set. C/S  ขึ้น เพ่ือลดการใช้ Set. MA  

3.30จัดท า Set.จี้ เพ่ือลดการใช้set Excision 

  7. ติดตามการใช้เครื่องมือและปรับใช้ให้เหมาะสม 

ตัวอย่าง 

 

 



 

 

ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์การพัฒนารอบท่ี 2  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 

1.อัตราการ Re-Sterile <10% 11% 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
2.ความพึงพอใจของบุคคลากร       >95% 92% 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
3.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อม
ใช้ 

0 2% 

 
สรุปผลการพัฒนารอบท่ี 2  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

   1.อัตราการ Re-Sterile ปี 2563 =  11 เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด มีการยกเลิกผู้ป่วย case 
Elective  

 -ยังเครื่องมือบางชนิด จ าเป็นต้องมี แม้ไม่ได้ใช้ ต้องมีการRe-Sterile  

 -จ านวนผู้ป่วยที่มารับ บริการในห้องผ่าตัดไม่แน่นอน 



2.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 2 

3. ความพึงพอใจของบุคคลากรร้อยละ 92 

 การพัฒนารอบท่ี 3  ปี 2564 

1. การนวัตกรรมสติกเกอร์แถบสีติดที่ของSterileที่จะหมดอายุ(EXP.) ให้เห็นชัดเจน 

2.  มีการวางแผนร่วมกับงานแผนกส่งเสริมสุขภาพและงานห้องคลอดเพ่ือวางแผนการ Set ผู้ป่วย
ล่วงหน้า 

3.มีนวัตกรรมรถด่วนเฉพาะทางเพ่ือใส่เครื่อง Sterile ที่ใช้บ่อยที่ต้องเติมใน Case ผ่าตัดหรืออาจจะใช้
ในกรณีฉุกเฉินโดยแยกตามแผนก สูตินารีเวช , ศัลกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก 

4.งานห้องผ่าตัดร่วมกับงานจ่ายกลางมีการติดตามนิเทศการเตรียมและจัดท า Sterile เมื่อมีเครื่องมือ
เครื่องมือผ่าตัดใหม่ทุกครั้งพร้อมทั้งจัดท าคู่มือการดูแลและใช้งาน 

ตัวอย่าง 

 

 

 



 

ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์การพัฒนารอบที่ 3 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 

1.อัตราการ Re-Sterile <10% 10.6% 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
2.ความพึงพอใจของบุคคลากร >95% 92.7% 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตุลาคม2561 - กันยายน 2562 
3.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อม
ใช้ 

0 2.2% 

 
สรุปผลการพัฒนารอบที่ 3  เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 

  1.อัตราการ Re-Sterile ปี 2564 = 10.6   เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด มีการยกเลิกผู้ป่วย case Elective  

 -ยังเครื่องมือบางชนิด จ าเป็นต้องมี แม้ไม่ได้ใช้ ต้องมีการRe-Sterile  

2.อุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ 2.2 เพราะยังมีการPack เครื่องมือผิดชิ้นผิด
ชนิดเนื่องจากมีบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงาน 

3. ความพึงพอใจของบุคคลากรร้อยละ 92.7 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงอัตราการ Re-Sterile,อุบัติการณ์เครื่องมือไม่เพียงพอพร้อมใช้และความพึงพอใจของบุคลากร 
ตั้งแต่ปี 2562 - ปี 2564 
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ปี2562 ปี2563 ปี2564 

อตัราการ Re-sterile 

อบุติัการเคารือ่งมือไมเ่พียงพอพร้อมใช้ 



แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของบุคลากร 
 

 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.การบริหารจัดการเครื่องมือปราศจากเชื้อถ้าเราสามารถจัดเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม เพียงพอ
พร้อมใช้กับจ านวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ผู้รับบริการก็จะมีความปลอดภัยไม่ติดเชื้อจากการให้บริการ 
 2.ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือและท างานเป็นทีม  

  
สรุป 

จากการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการเครื่องมือปราศจากเชื้อ  ในห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลควนขนุน สามารถลดอัตราการ Re-Sterileและลดอุบัติการณ์เครื่องมือผ่าตัดไม่เพียงพอพร้อม
ใช้ไดม้ากขึ้นแต่ยังไม่ได้ ตามเป้าที่หน่วยงานที่ตั้งไว้และยังต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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