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หลักการ /เหตุผล/แนวคิด    
           ตั้งแตป 2557 - 2561 หนวยจายกลางมีการพัฒนาการบริการเปนระบบ  Central Supply 
ครอบคลุมถึงรพสต.เครอืขาย 12 แหง และ PCU 1 แหง  เปดบริการ 8.00-16.30 ทุกวัน  ตองประสบปญหา
ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ   กระบวนการทําใหเครื่องมือแพทยปราศจากเชื้อแตละข้ันตอนตองผานเกณฑ
มาตรฐานตองใชเวลามากขึ้น  ระบบงานเริ่มตั้งแตจัดเก็บขนยายเครื่องมอืเปอนจากหนางาน  ตรวจนับจํานวน
ความถูกตองปองกันเครื่องมือสูญหาย  ลางทําความสะอาด ทําลายเชื้อ อบแหง จัดเตรียมบรรจุหีบหอ
เครื่องมือแตละประเภท นึ่งไอน้ําทําใหปราศจากเชื้อ ตรวจเช็คความถูกตอง จัดเก็บเขาหอง Stock  จัดเตรียม
เครื่องมือตามใบรายการเบิก ขนยายแจกจายใหหนวยงานบริการผูปวยทุกวันรอบเชา-บายและ ตองเตรียม
เครื่องมือสํารองตาง ๆโดยเฉพาะการ Reprocess ถุงมือ Sterile Reuse ซึ่งปฏิบัติตอเนื่องกันมาตลอดหลายป 
เนื่องดวยเหตุผลท่ีคิดวาใช Single use  จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ทําใหการ Reprocess ถุงมือ Sterile 
Reuse เตรียมสํารองใหมีบริการเพียงพอ ทันเวลาในการเบิกใชจากทุกหนวยงาน เปนกระบวนการหลาย
ขั้นตอนและยุงยาก ใชความละเอียดรอบคอบในการ Reprocess ตองตรวจสอบสภาพไมรั่ว ไมยุยทําใหขาด
งาย ไมมีสิ่งแปลกปลอมหรือคราบเลือด  แหง  ไมคลุกแปงมากเกินหรือนอยไป  บรรจุใสปลอกถุงมือถูกตองไม
ผิดขาง ไมผิดขนาดเบอร  ปลอกถุงมือตองสะอาด ไมมีรูรอยฉีกขาดเปนตน จะไดรบัขอรองเรียนถุงมือสภาพไม
พรอมใชบอยครั้ง   Reprocess ถุงมือครั้งละ  10 โหล ตองใชอัตรากําลัง  2 คน ระยะเวลานาน 2-3 ชม. และ
ตองทํา 2 วัน /สัปดาห  เพื่อใหหนวยบริการผูปวยมีใชอยางเพียงพอ และทันเวลา โดยเฉลี่ยภาระงาน 
Reprocess  ถุงมือ11,500-12,000  คูตอป  

 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหเคร่ืองมือแพทยมีประสิทธิภาพความปราศจากเชื้อตามเกณฑมาตรฐาน 
2. เพื่อลดตนทุนคาใชจายในกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ 
3. เพื่อลดภาระงานที่ซ้ําซอนโดยไมจําเปน 
4. บุคลากรผูปฏิบัติและผูใชบริการมีความพึงพอใจ 

เปาหมาย  
1.การบริการวัสดุทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพความปราศจากเชื้อ  100 % 
2.การบริการเคร่ืองมือปราศจากเชื้อเพียงพอ พรอมใช ทันเวลา > 90 % 
3.คาใชจายจากกระบวนการทําใหเครื่องมือปราศจากเชื้อ ลดลง > 10 % 
4.อัตราความพึงพอใจของบุคลากรหนวยจายกลางและที่ใชบริการ   > 80 %       

  

ระยะเวลาดําเนนิงาน  ต.ค.61 – มีค. 62 
  

ขั้นตอน/วิธีดําเนินงาน   

1. ประชุมทบทวนวิเคราะหปญหาภาระงานในหนวยงานและภาระการ Reprocess  ถุงมือ Sterile 

2. เก็บรวบรวมขอมูล คิดวิเคราะหความคุมคาคุมทุนการ Reprocess  ถุงมือในแตละรอบ  



3. ประเมินเปรียบเทียบตนทุนคาใชจาย ผลดี ผลเสีย ระหวางการ Reprocess  ถุงมือ Sterile Reuse กับ

การจัดซื้อ Sterile Single  use  ทีไ่ดมาตรฐานการทําใหปราศจากเชื้อจากบรษิัท 

4. รวมทบทวนกับหนวยงาน แสดงขอคิดเห็นและปญหาเก่ียวกับการการใชถุงมือ Sterile  Reuse    
5. หนวยงานทดลองใชถุงมือ  Single  use  และติดตามประเมินผล 

6. เลือกใชถุงมือ  Sterile Single  use  หนดแนวทางการเลือกใชถุงมือปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพอยางดี

เหมาะสมกับการทําผาตัดที่สาํคัญ  และเลอืกใชถุงมือที่มีคุณภาพรองลงมา ทําหัตถการที่มีความเสี่ยง
ตอการติดเชื้อนอย เพื่อลดตนทุนคาใชจาย 

7. ติดตามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท้ังหนวยจายกลางและหนวยงานบริการผูปวยใน
โรงพยาบาล                                

    ผลการดาํเนินงาน                 
                      ตาราง เปรียบเทียบการใช้ถุงมือ Ster ile  Reuse  และถุงมือ Ster ile Single use  
                           

ถุงมือ Sterile  Reuse  ( Reprocess )  ถุงมือ Sterile Single use ผลที่ไดรับ 
1. หนวยงานบริการผูปวย มีภาระในการคัดแยก
จัดเก็บลงถัง รอสงจายกลาง Reprocess  และตอง
กีดขวาง คับแคบกับการวางถังรองรับในหนวยงาน 

 1. แยกทิ้งเปนขยะฝอยติดเชื้อ 
 ไมตองจัดเตรียมถังรองรับเพิ่ม 

 1. เพ่ิมปริมาณขยะและคาจาง
กําจัดขยะติดเชื้อ เฉลี่ยตอป 
8,050 - 8,400 บาท 
 ( คาจางกําจัดถุงมือติดเช้ือ  
เฉล่ียคูละ  0.70 บาท ) 

2.ภาระงานทีห่ลายขั้นตอน ตองใชความละเอียด 
และระยะเวลา ต้ังแตการจัดเก็บ ขนยาย ลางทํา
ความสะอาดขจัดคราบเลือดที่แหงกรัง คัดแยก 
ทดสอบสภาพและการรั่วของถุงมือ   ผึ่งตากให
แหงโดยสลับดานในดานนอก  คัดเลือกแยกขาง
ซาย-ขวา  ทาํสัญลักษณนับจํานวนครั้งท่ี Reuse 
ไดตามเกณฑ  คลุกแปงถุงมือในตูที่ลดฝุนแปงฟุง
กระจาย   บรรจุใสปลอกถุงมือใหถูกตองขางซาย-
ขวา  และขนาดเบอร  รวบรวมเปนหีบหอใหญนึ่ง
ทําใหปราศจากเชื้อ  จัดเตรยีมขนยาย-แจกจายให
หนวยงานบริการผูปวย 

2. ไมมีภาระงาน Reprocess ถุง
มือ  ในวันที่กําหนดทํา คือ 
อังคารและพฤหัสบดีทุกสัปดาห 
 - เจาหนาที่ 2 คน มีเวลาวาง 
  เฉลี่ยวันละ  2-3 ชม  
 

2. หนวยจายกลางสามารถลด
อัตรากําลังคน จัดเวร off  1คน
ในวันวันอังคารและพฤหัสบดีทุก
สัปดาหและขึ้นปฏิบัติงานทดแทน
ในวันหยุดราชการ ลดคาใชจาย
เวร OT  360 บาท / คน 
- ลดคาจาง OT เฉลี่ย 2,500 -
2,880 บาทตอเดือน หรือ 
30,000 - 33,600 บาทตอป 
-เจาหนาที่หนวยจายกลางมีความ
พึงพอใจ 100 %  ที่ยกเลิกการ 
Reprocess ถุงมือ และมีวันหยุด
ในเวลาราชการโดยไมตองลางาน 

3. เปรียบเทียบการใชตนทุน 
โดยคิดคาใชจายเฉลี่ยจากกระบวน  Reprocess  
ถุงมือ  10 โหล ตอครั้ง  ดังนี้ 
-ราคาตนทุนคูละ  15 บาท  กําหนดเกณฑการใช  
3  ครัง้     
- คาเฉลี่ยตนทุนวัตถุดิบถุงมือคูละ     5   บาท   
- คาแปงขาวโพดคลกุถุงมือ 0.10 บาท 

2. ราคาตนทุนถุงมือสําเร็จรูป 
 - Sterile Single use แบบมี
แปง คูละ 7 บาท  
- Sterile Single use ไมมีแปง       

ละ 7.60  บาท 
- ลดตนทุนจากการ Reprocess  
เฉลี่ย คูละ 2.15 - 2.75 บาท  

2.การบริการถุงมือที่มี
ประสิทธิภาพความปราศจากเชื้อ
ที่ไดมาตรฐาน เพียงพอ ทันเวลา 
100 % 
 
- ชวยลดตนทุนคาใชจาย จาก
การ Reprocess  27 % 



- คาน้าํและน้าํยาซักลางซักถุงมอื 0.30 บาท 
- คาน้าํและน้าํยาซักลางผาปลอกถุงมือ 0.10 บาท 
- คาผาปลอกถุงมือและผาหอ Set 0.75 บาท 
- คาเสื่อม ผาหอ / ปลอกถุงมือ 0.50 บาท 
- คาไฟฟาเครื่องซักลาง  เครื่องอบผา และเครื่อง
นึ่งทาํลายเช้ือ 0.30  บาท 
- คาเสื่อมเครื่องซักผา เครื่องนึ่งฆาเชื้อ 0.10 บาท   
- คา Autoclave tape  คากระดาษหมึกพิมพ 
Batch NO วันที่ผลิต 0.50 บาท 
- คาแรงงานเจาหนาท่ีในกระบวน Reprocess  
ตั้งแตขนยาย ลางทําความสะอาด  ถังรองรับ ถุง
มือเปอนเลือด ตรวจสอบ ผึ่งตาก  คลุกแปง บรรจุ
หีบหอ และนึ่งทําใหปราศจากเชื้อ    2.20 บาท 
สรุปคาใชจายในการ Reuseถุงมือ 1 คู  9.75 บาท
เฉลี่ยคาใชจาย 112,125 – 117,000 บาทตอป 

หรือ24,768 – 31,680 บาทตอป 

4.สิ่งแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติงานหนวยจายกลางไม
สะอาด ปนเปอนคราบฝุนแปงที่คลุกถุงมือ 
  

4. พื้นที่ปฏิบัติงานหนวยจาย
กลางสะอาด ไมมีคราบฝุนแปง 
 

4. Patient Safety จากการใช
อุปกรณเครื่องมือแพทยท่ีสะอาด
ไมปนเปอนฝุนแปง  

5. ผูปฏิบัติงานมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่ปอด
จากฝุนแปงสะสม 

5.ไมมีความเสี่ยงจากการสะสม
ฝุนแปงที่ปอด 

5. Personal Safety  

6.ไดรับอุบัติการณ / ขอรองเรียน ถุงมือปราศจาก
เชื้อไมสะอาด  ฉีกขาดงาย  ถุงมือรั่ว  บรรจุถุงมือ
ผิดขาง และปลอกถุงมือไมสะอาด เปนรู  

6. ไมไดรับขอรองเรียน 
  สะดวกตอการใชและจัดเก็บ 

6.บุคลากรในหนวยงานบริการ
ผูปวยมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของถุงมือ Sterile 
Single use > 95  % 
 

 
สิ่งที่ไดเรียนรู    เทคโนโลยีในการ Reprocessing  วัสดุเครื่องมือแพทยปราศจากเชื้อ ตองมีการประเมิน
เปรียบเทียบกับเกณฑกําหนดตามมาตรฐานท่ีเปนปจจุบัน เนนความปลอดภัย ประสิทธิภาพความสะอาด การ
ทําลายเชื้อ ทําใหปราศจากเชือ้  การทํางาน ( Function ) ของอุปกรณนั้น ที่ตองมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ รวมทั้งปญหากระทบดานความคุมคาคุมทุน  ทรัพยากรมนุษย  สิ่งแวดลอม และ
ดานอาชวีอนามัย ท่ีตองใหความสาํคัญเชนกันในการนํามาทบทวนวิเคราะห ปรับปรุงพัฒนางานประจาํ เพ่ือ
เปาหมายบริการที่ดีมีคุณภาพทั้งผูปฏิบัติและ ผูรับบริการ รวมทั้งองคกร 
 

เอกสารอาองิ : คูมือแนวทางการปฏิบัติสําหรับการทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชือ้ของเคร่ืองมือแพทย
ในสถานพยาบาล   สมาคมควบคุมการติดเชื้อแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟก  2015 
                 : การนําอุปกรณการแพทยที่ใชครั้งเดียวกลับมาใชซ้ําในโรงพยาบาลระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิ 
พยาบาลสาร ปท่ี 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที่มาของผลงาน   12 กิจกรรมทบทวน / ทะเบียนขอมูลการนึ่งเครื่องมือหนวยจายกลาง  



         


