
 CQI กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพ 

1. ชื่อผลงาน : ทบทวน ห่วงใย ใส่ใจ เพ่ิมประสิทธิภาพ 

2. หน่วยงาน :  งานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลควนขนุน 

3. สมาชิกกลุ่ม :   1. นางสาวดารารัตน์ พ่วงแสง  ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

                     2. นางสาววิไลพร อ่อนศรีแก้ว  ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

                      3. นางสาวรมณี แจ้งนิ่มนวล  ต าแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 

    4. นางปัทมา  ดวงจันทร์  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

4. ผู้ร่วมปฎิบัติงาน : เจ้าหน้าที่หน่วยงานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลควนขนุน 

5. ระยะเวลาด าเนินการ :       ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

6. ปัญหาและสาเหตุ 

        หน่วยงานจ่ายกลางเป็นงานที่มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ท าให้ปราศจากเชื้อ

เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการกับผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลควนขนุนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ การล้างท าความสะอาดตามขั้นตอนในการท าให้ปราศจากเชื้อ

และน าไปจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานจ่ายกลางได้รับเครื่องมือจากหน่วยงานห้องผ่าตัดและ

หน่วยงานห้องคลอดซึ่งจัดเป็นประเภทเครื่องมือกลุ่มวิกฤต เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องสอดใส่เข้าสู่เนื้อเยื่อหรือเข้าสู่

กระแสโลหิต ได้แก่ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมืดคลอด ฯลฯ เมื่อต้องน ากลับมาใช้ใหม่ต้องเข้าสู่กระบวนการท าให้

ปราศจากเชื้อเพ่ือท าลายสปอร์ของเชื้อจุลชีพด้วยวิธีการใช้ความร้อนสูง ซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่หน่วยงานจ่ายกลาง

ได้น าเครื่องมือแพทย์กลุ่มวิกฤตมาท าการปราศจากเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งไอน้ าพรีแว๊ค (หม้อใหญ่) เครื่องมือแพทย์กลุ่ม

วิกฤตเป็นเครื่องมือที่สัมผัสกับคนไข้โดยตรง จึงต้องท าการตรวจสอบประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อที่ส าคัญยิ่ง 

ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นการประกันคุณภาพท าให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อก่อน

แจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆได้น าไปใช้กับผู้ป่วย เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ  

         จากการเก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2563 พบว่าเครื่องมือกลุ่มวิกฤตที่ท าการปราศจากเชิ้อแล้วตัวบ่งชี้ทาง

เคมีภายในไม่ผ่านตามมาตรฐานที่ก าหนด ทางหน่วยงานห้องผ่าตัดและหน่วยงานห้องคลอดได้ส่งกลับมาท่ีหน่วยงาน

จ่ายกลาง เพ่ือท าให้ปราศจากเชื้ออีกครั้ง  โดยอัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 0.79%  ( 25  ชิ้น

ต่อเดือน ) ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอาทิเช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หน่วยงานจ่ายกลางจึงได้ทบทวนกระบวนการส ารวจและ

วิเคราะห์ พบว่า ไม่มีแนวทางการใช้หม้อนึ่งปราศจากเชื้อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการใช้งาน จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานจ่ายกลางแต่ละบุคคลมีกระบานการในการท าให้ปราศจากเชื้อไม่เป็นไปตามแนวทาง / มาตรฐานการใช้

งานหม้อนึ่งปราศจากเชื้อ 

 



7. วัตถุประสงค์ 

1. หน่วยงาน OR , LR ได้รับเครื่องมีอปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ลดค่าใช้จ่ายจากการท าให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ปราศจากเชื้อ 
3. ลดการ Re Sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อ 

8. เป้าหมาย / ตัวช้ีวัด 

1. อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในผ่านเกณฑ์  100 % 
2. อัตรา Re Sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อท่ีตัวบ่งชี้ทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์ น้อยกว่า  5 % 

9. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ 

2. จัดท าขั้นตอนการใช้หม้อนึ่งปราศจากเชื้อ ( พรีแว๊ค หม้อใหญ่  )  ติดไว้บริเวณหม้อนึ่งไอน้ าพรีแว๊ค  

 

 
 

รูปภาพที่ 1 : ขั้นตอนการใช้หม้อนึ่งปราศจากเชื้อ 

3. สุ่มตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้งานที่ก าหนด 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข                            

    10. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 1 ( พฤศจิกายน 2563 ) 

จากการสุ่มตรวจการใช้หม้อนึ่งของเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง 

1.  มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก าหนด 100 % 

2. อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 0.58 %  ( 20  ชิ้นต่อเดือน )  

3. อัตราการ re sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อที่ตัวบ่งชี้ทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์  1.83 % 

จากการวิเคราะห์พบว่าเจ้าหน้าที่มีการจัดวาง set .เพ่ือเข้าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อไม่เหมือนกัน การจัดเรียงไม่

เหมือนกัน 



11. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 

1. วิเคราะห์ปัญหาที่พบและปรึกษากับหัวหน้างานจ่ายกลางในการแก้ปัญหา 

 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงห่อเครื่องมือแพทย์  โดยการเว้นระยะห่างระหว่างห่อเครื่องมือแพทย์แต่ละห่อ

พอเหมาะให้มีช่องว่างระหว่าง set เพ่ือให้การไหลเวียนและการแทรกซึมของไอน้ าแก๊สความร้อนเข้าภายในห่อ

เครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างสะดวก และท่ัวถึง 

  
 

รูปภาพที่ 2 : การวาง set แบบเดิม     รูปภาพที่ 3 : การวาง set แบบใหม่ 
 

3.  สุ่มตรวจขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้ันตอนการใช้งานที่ก าหนด และถ่ายรูป

ส่งให้หัวหน้างานจ่ายกลางเดิมในการประเมินความเหมาะสมในการจัดวาง set 

4.  เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข                            

12.  การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 2 ( ธันวาคม 2563 ) 

จากการสุ่มตรวจการใช้หม้อนึ่งของเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง  

1.  มีการปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีก าหนด 100 % 

2. อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 0.48 %  ( 30  ชิ้นต่อเดือน )  

3. อัตราการ re sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อที่ตัวบ่งชี้ทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์  2.11  % 

พบว่าหม้อนึ่งฆ่าเชื้อมีการช ารุดของยางที่ seal ที่ฝาปิดหม้อนึ่งงและการช ารุดของ  heater จึงได้

วางแผนประเมินปัจจัยภายนอกของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ การตรวจสอบความพร้อใช้ของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4 : การช ารุดของตัวเครื่อง 



13. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 

1. วิเคราะห์ปัญหาที่พบ การตรวจสอบความพร้อมใช้ของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 

2. จัดท าแบบตรวจสอบความพร้อมใช้ของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ และตรวจสอบความพร้อมก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
 

    
      

รูปภาพที่ 5 : ตารางการตรวจสอบความพร้อมใช้   รูปภาพที่ 6 : การตรวจสอบแผงควบคุม 

 

3. .เพ่ิมตัวบ่งชี้ภายในIndicator Comply 1250 และแถบAutoclave 

 

 
 

รูปภาพที่ 7 : การเพ่ิมตัวบ่งชี้ภายใน 

 

4. ตรวจสอบการประเมินความพร้อมใช้ของหม้อนึ่งก่อนการใช้งานทุกวัน 

5. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข    

14. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 3 ( มกราคม 2564 ) 

 จากการตรวจสอบความพร้อมใช้และระบบการท างานของหม้อนึ่งพบว่า   

1.  มีการปฏิบัติงานตามที่ก าหนด 100 % 

2. อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 0.58 %  ( 30  ชิ้นต่อเดือน )  



3. อัตราการ re sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อที่ตัวบ่งชี้ทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์  1.22 % 

มีการช ารุดของเกจ์วัดความดันภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  ได้เปลี่ยนเกจ์วัดความดันภายในตัวหม้อนึ่งฆ่าชั้อ เมื่อ

วันที่ 4 มกราคม 2564 หลังจากเปลี่ยนเกจ์วัดความดัน อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในผ่านเกณฑ์คิดเป็น 100  %  งาน

ห้องผ่าตัด และงานห้องคลอด ไม่มีการส่ง set คืนงานจ่ายกลาง 

15. การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 

 1. ลดการใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในที่เพ่ิมข้ึนเป็นการตรวจสอบคุณภาพการท าให้ปราศจากเชื้อตามแนวทาง

และระยะเวลาเดิมที่ก าหนด 

2. ตวบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่ก าหนด 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข        

16. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง : ครั้งที่ 4 ( กุมภาพันธ์ 2564 ) 

 1. อัตราการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง ตามทีแ่นวทางท่ีก าหนด 100 %  

2. อัตราตัวบ่งชี้ทางเคมีภายในผ่านเกณฑ์คิดเป็น 100  %   

3. อัตราการ re sterile เครื่องมีอปราศจากเชื้อที่ตัวบ่งชี้ทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์  เท่ากับ 0 

การตรวจสอบความพร้อมใช้และระบบการท างานของหม้อนึ่งภายนอกพบว่า  มีการช ารุดของหม้อนึ่งฆ่า

เชื้อ โดยไม่เกิดผลกระทบกับตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน 3 ครั้ง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากช่างซ่อมจากบริษัทภายใน

เวลาที่รวดเร็ว 

17. บทเรียนที่ได้รับ 

การปฎิบัติงานและด าเนินการต่างๆควรทบทวนและมองหลายๆด้านหลายๆมุมและมีความพร้อมที่จะรับมือ

กับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


