
Service Profile 
งานหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลพรหมพิราม 

 
1. บริบท (Context)  
    ก.หน้าท่ีและเป้าหมาย 
        ความมุ่งหมาย (Purpose)  

   หน่วยงานในโรงพยาบาลและผูร้ับบริการได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่สะอาด ปราศจากเช้ืออย่างเพียงพอ 
พร้อมใช้งาน ได้มาตรฐาน ไมม่ีการติดเชื้อจากเครื่องมือและผูร้ับบรกิารพึงพอใจ 
         หน้าท่ี 

    ให้บริการเก็บ ล้างท าความสะอาด ท าให้แห้ง และหีบห่อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และท าให้เครื่องมือสะอาด 
ปราศจากเชื้อ ได้มาตรฐานและจัดส่งให้หน่วยงานอย่างเพียงพอ มีความพร้อมใช้งาน ต่อการให้บริการและผูป้่วยเรื้อรังท่ีบ้าน 
          เป้าหมาย 
          1. อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ได้รับการท าให้ปราศจากเชือ้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 
          2. เพียงพอ พร้อมใช้ให้บริการในยามปกติและฉุกเฉิน 
          3. ประหยัด ลดการ Re - Sterile 
          4. เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยจากการปฏิบตัิงาน 
          5. ผู้รับบริการพึงพอใจ 
    ข.ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)  
          1. ให้บริการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดที่ใช้แล้วจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลน ามาล้างท าความ
สะอาด ตั้งแต่ช่วงเวลา 07.30น.- 8.00น.และ 13.00-13.30น. 

        2. อบฆ่าเช้ือเพื่อท าให้เครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อเพื่อบริการแก่หน่วยงานท่ีให้บริการผู้ป่วยทุกหน่วยงานใน
โรงพยาบาลรวมถึงคนไขเ้รื้อรัง 

           3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลให้ปราศจากเชื้อ เก็บส ารองและบริการแจกจ่ายแก่หน่วย
บริการพยาบาลอยา่งทั่วถึงเพียงพอในภาวะปกติและฉุกเฉิน ผู้ใช้บรกิารเกิดความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไมม่ีการ
ปนเปื้อน ซึ่งถ้าเกิดการปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการได้ ให้บริการทุกวันไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
         ศักยภาพ ข้อจ ากัด 

1) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
1.1 ศักยภาพ :  การได้รับการอบรม 

- เจ้าหน้าท่ีได้เข้ารบัการประชุมวิชาการที่เมืองทองธาน ีจ านวน 2 คน ในปี 2556   
- อบรมงานจ่ายกลางที่จังหวัดล าปาง จ านวน  1  คน ในปี 2557   
- อบรม CSSD ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  4  คน ในวันท่ี 28 ตลุาคม 2557 

            เจ้าหน้าท่ีในหน่วยจ่ายกลางส่วนใหญม่ีความรู้ในงานและสามารถปฏิบตัิงานในหน้าท่ีไดต้ามมาตรฐานของงานจ่ายกลาง 
 

1.2 ข้อจ ากัด : มีเจ้าหน้าท่ีบางคนมีโรคประจ าตัวได้แก่ โรคเบาหวานและโรคไตท าให้ปฏิบัติงานได้ไม ่
เต็มที ่จึงให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่ไม่หนักมากจนเกินไป โดยให้อยู่แผนกห่อ จัดชุดเครื่องมือ pack gauze และส าลีทั่วไป 

2) ด้านเครื่องมือ 
2.1 ศักยภาพ : สามารถบรหิารทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2.2 ข้อจ ากัด : ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ๆ และเครื่องมือที่ช ารุด 
3) ด้านเทคโนโลย ี

3.1 ศักยภาพ : มีการน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ ใช้ในกระบวนการท างานของหน่วยจ่ายกลางเช่น 
ใช้ computer print ป้ายติดหน้า set, จัดเก็บข้อมลูงานคณุภาพใน computer, จัดส่งเอกสาร/ข้อมลูทาง 
Intranet, การติดต่อสื่อสาร/ประสานงานทางไลน์, การส่งข้อมลู KPI ทาง google drive เป็นต้น 

3.2 ข้อจ ากัด : ขาดการน าข้อมลูสารสนเทศมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
    ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
        ความต้องการของผู้ป่วย : 

     -  มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
     -  อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานมีเครื่องมือเพียงพอทันใช้ สามารถให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลา 
         รอคอย 
     -  มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
     -  ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
     -  อุปกรณ์ไม่ช ารดุ 
     -  ได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชือ้และไม่มีการติดเชื้อจากเครื่องมอื 
 

      ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 
ผู้รับผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ 

ตึกผู้ป่วยใน - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 

งานห้องคลอด - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 

 
ผู้รับผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ 

งานผู้ป่วยนอก - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
-อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
-มีอุปกรณส์ ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 



- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 

งานเวชปฏิบัติครอบครัว - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเพียงพอ 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 

งานทันตกรรม - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้อเพียงพอ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 

งานห้องผ่าตัด - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้อเพียงพอ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 

งานชันสูตร - มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้อเพียงพอ 
- อุปกรณ์ไม่ช ารุด 
- อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน 
- มีอุปกรณ์ส ารองใช้ตลอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ส่งของตรงตามที่ต้องการ 

ญาต ิ - ต้องการให้ผู้ป่วยได้ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานปราศจากเชื้อและไม่มีการติดเชื้อจาก
เครื่องมือ 
- มีเครื่องมือเพียงพอทันใช้   สามารถให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสยีเวลารอคอย 

- พยาบาล - ได้ใช้เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเช้ือและไม่มีการติดเชื้อจากเครื่องมือ 
-  มีเครื่องมือเพียงพอทันใช้   สามารถให้บริการได้ทันทีโดยไมต่้องเสียเวลารอคอย 
 - เพียงพอ   พร้อมใช้   บริการประทับใจ 

- แพทย ์ -ได้ใช้เครื่องมือท่ีสะอาดปราศจากเชื้อและไม่มีการติดเชื้อจากเครื่องมือ 
- ได้ใช้เครื่องมือท่ีปราศจากเชื้อ อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  ทันกับความต้องการในการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย 

 
ผู้รับผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ 

- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ - ต้องการเครื่องมือที่สะอาดปราศจากเชื้อ 
- สะดวก รวดเร็ว บริการประทับใจ 

- งาน  IC - ต้องการงานมีคุณภาพไดม้าตรฐาน ของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การ
แพร่กระจายเช้ือของเจ้าหน้าท่ี  สถานท่ี อุปกรณ ์



- ผู้บริหาร - ต้องการทราบสถานการณ์  ข้อมลู  มาตรฐานการท างาน 
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

- มีมาตรฐานในการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ์ในหน่วยงาน  การจดัการขยะ   น้ ายาและของเสีย
ต่าง ๆ และมมีาตรฐานการป้องกนัอันตรายของบุคลากรในการท างาน 

 
    ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ (Key Quality issues) 

1. วิธีการท าให้ปราศจากเชื้อมีประสทิธิภาพ มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
2. การรักษาสภาพความปลอดเชื้อ ตามมาตรฐาน 
3. การป้องกันการปนเปื้อนและการแพร่กระจายเช้ือ  
4. การจัดเตรียม การจ่าย จัดส่ง ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา 
5. การส ารอง Set มีความเพยีงพอ ทันตามความต้องการ 
6. ผู้รับบริการพึงพอใจ 
7. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากการท างาน 

   จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ 
1. การอบฆ่าเช้ือเครื่องมือมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 
2. เครื่องมือมีความพร้อมใช้ เพียงพอ 
3. การลดอตัราการ Re – Sterile เครื่องมือ 

       ความเสี่ยงสูงสุดของงานหน่วยจ่ายกลาง 
            1.   เครื่องนึ่งเกิดไฟฟ้าช๊อต 
            2.  Spore test ไมผ่่าน 
            3.  Comply test ไมผ่า่น 
            4.  Autoclave ไม่เปลีย่นส ี
            5.  เจ้าหน้าท่ีได้รับอุบตัเิหตุเป็นแผล burn จากการปฏิบตัิงานเครื่องน่ึงไอน้ าหรือถูกไฟฟ้าช๊อต 
            6.  เจ้าหน้าท่ีได้รับอันตรายจากเสียงดังของเครื่องนึ่ง 
            7.  ผู้ป่วยตดิเช้ือจากการใช้เครื่องมือไมส่ะอาด 
            8. ไฟฟ้าดับ 
 
 
 
 
 
   ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ) 
      ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 
      1. ปริมาณงาน 

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60)    

1. การท าให้ปราศจากเชื้อโดยการนึ่งไอน้ า (ครั้ง)    314 575 365 365 182 
2. การท าให้ปราศจากเชื้อโดยการอบแก๊ส (EO) (ครั้ง)    56 93 90 93 34 



3.จ านวนอุปกรณ์รวมทั้งหมดที่น ามาท าให้ปราศจาก
เชือ้ (ช้ิน) 

153,992 128,470 92,425 96,154 62,302 

4.การเก็บเครื่องมือ (ช้ิน) 135,256 117,985 270,524 307,237 105,982 
5.การล้างเครื่องมือ (ช้ิน) 150,035 125,285 271,604 308,091 108,712 
6.การหีบห่อ (Set ) 48,507 69,357 89,927 86,890 38,439 
7การนึ่งฆ่าเชื้อ (Set ) 45,769 79,842 86,333 85,683 35,478 
8.อบแก๊ส EO (Set ) 3,957 5,590 6,092 6,234                                                                                                                                                                                                                                       2,961 

 
ทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ) 
1.1 อัตราก าลัง 

ต าแหน่ง หน้าท่ี จ านวน 
1. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (หวัหน้างานซักฟอก-จ่ายกลางและ ICN) 1  คน 
2. ลูกจ้างประจ า (ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้) 2  คน 
3. ลูกจ้างประจ า (ต าแหน่งช่างเย็บผ้า) 1  คน 
4. ลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งพนักงานประจ าตึก)    1  คน 
5. ลูกจ้างรายวัน    1  คน 
 
เคร่ืองมือท่ีมีใช้ในหน่วยงานคือ 

หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลพรหมพิราม มีเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความจ าเป็น 
ในการด าเนินงาน ดังนี ้

    1. เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือไฟฟ้า                 จ านวน     2   เครื่อง 
            2. เครื่องเป่าอบแห้งสายยางและเครื่องมือ      จ านวน    2    เครื่อง 

    3. เครื่องปิดผนึกซอง                        จ านวน    2    เครื่อง 
 4. เครื่องอบแก๊ส EO ขนาด  150 ลิตร               จ านวน    1    เครื่อง 
    5. เครื่องอบแก๊ส EO ขนาด   50 ลิตร               จ านวน    1    เครื่อง 
 6. เครื่องอัลตร้าโซนิค                  จ านวน    1    เครื่อง 
 7. เครื่องมือแพทย์ท่ีสามารถหมุนเวียนอย่างเพียงพอตรวจเช็คความพร้อมใช้ทุกเวร 

 
เคร่ืองมือ 

รายการเคร่ืองมือท่ีส าคัญ จ านวน ระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
1. เครื่องนึ่งไอน้ าแบบไฟฟ้า 
ขนาด 350  ลิตร 
 

1 เครื่อง 1. ตรวจสอบโดยกลไกการท างานของเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อก่อนและ
หลังปฏิบัติงานทุกวัน ได้แก ่

1) เกย์วัดอุณหภูม ิ
2) เกย์วัดความดัน 
3) สมุดบันทึกการท างานของเครื่องทุกวัน 
4) สัญญาณไฟต่าง ๆ ท างานปกต ิ

2. เช็ดท าความสะอาดเครื่องทุกวัน 



3. ตรวจสภาพการท างานของเซฟตี้วาล์วก่อนใช้เครื่องในแต่ละวัน 
4. ตรวจสอบระดับน้ า 
5. เมื่อเลิกใช้เครื่องในแตล่ะวันให้เติมน้ าลงในหม้อต้ม เพื่อช่วยระบาย
ตะกรันออกจากหม้อในขณะที่หมอ้ยังมีความร้อนอยู ่
6. ล้างท าความสะอาดสตีมแท๊ปทกุเดือน 
7. ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกประการ 

2. เครื่องนึ่งไอน้ าแบบไฟฟ้า 
ขนาด 700  ลิตร 
 

1 เครื่อง 1. ตรวจสอบโดยกลไกการท างานของเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อก่อนและ
หลังปฏิบัติงานทุกวัน ได้แก ่
     1) เกย์วัดอุณหภมู ิ
     2) เกย์วัดความดัน 
     3) สมุดบันทึกการท างานของเครื่องทุกวัน 
     4) สัญญาณไฟต่าง ๆ ท างานปกติ 
2. เช็ดท าความสะอาดเครื่องทุกวัน 
3. ตรวจสภาพการท างานของเซฟตี้วาล์วก่อนใช้เครื่องในแต่ละวัน 
4. ตรวจสอบระดับน้ า 
5. เมื่อเลิกใช้เครื่องในแตล่ะวันให้เติมน้ าลงในหม้อต้ม เพื่อช่วยระบาย
ตะกรันออกจากหม้อในขณะที่หมอ้ยังมีความร้อนอยู ่
6. ล้างท าความสะอาดสตีมแท๊ปทกุเดือน 
7. ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกประการ 

3. เครื่องอบแก๊ส EO  
ขนาด  50 ลิตร 

1 เครื่อง 1. ท าความสะอาดประจ าวันและทุกครั้งหลังใช้งาน 
2. ตรวจสอบระบบการท างานของโปรแกรมก่อนใช้งานเช่น การท างานของ
เครื่องดูดแกส๊ EO จากการแกว่งของเข็มบนหน้าปัทม ์

4. เครื่องอบแก๊ส EO 
ขนาด 150 ลิตร 

1 เครื่อง 1. ท าความสะอาดประจ าวันและทุกครั้งหลังใช้งาน 
2. ตรวจสอบระบบการท างานของโปรแกรมก่อนใช้งานเช่น การท างานของ
เครื่องดูดแกส๊ EO จากการแกว่งของเข็มบนหน้าปัด 
 

 
 

รายการเคร่ืองมือท่ีส าคัญ จ านวน ระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
5. เครื่องอบแห้งเครื่องมือ 2 เครื่อง 1. เช็ดท าความสะอาดภายในช่องอบ 

2. ตรวจสอบสภาพสายไฟ 
3. ตรวจสอบแผงเสียบสายยาง 
4. ตรวจสอบตะแกงวางอุปกรณ ์

6. เครื่องอุ่นเพาะเช้ือ 
แบบ 24 ชม.  
 แบบ 48 ชม. 
แบบ  3  ชม. 

 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

1. ตรวจสอบการใช้งาน เช็ดท าความสะอาดอย่างน้อย 1สัปดาห์/ครัง้  
2. ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ 
3. เสนอซ่อมทันทีเมื่อพบว่าเครื่องมือช ารุด 



7. เครื่องล้างเครื่องมือ (เครื่องซัก
ผ้าน ามาเป็นเครื่องล้าง) 

2 เครื่อง 1. เช็ดท าความสะอาดภายนอก 
2. ตรวจสอบสภาพสายไฟ 
3. ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในถังซัก 

8. เครื่องอัลตร้าโซนิค 1 เครื่อง 1. ตรวจสอบการใช้งาน เช็ดท าความสะอาดทุกวัน  
2. ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ 
3. เสนอซ่อมทันทีเมื่อพบว่าเครื่องมือช ารุด 

9. เครื่องปิดผนึกซองบรรจุ
เวชภัณฑ ์

2 เครื่อง 1. ตรวจสอบความสะอาด / พร้อมใช้ประจ าวัน  
2. ตรวจสอบสัญญาณไฟท่ีตัวเครือ่ง  
3. ตรวจสอบแผ่นความร้อน 

10. รถส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 1 คัน ตรวจสอบความพร้อมใช้ ท าความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน 
11. รถเก็บอุปกรณ์ปนเปื้อน 1 คัน ตรวจสอบความพร้อมใช้  ท าความสะอาดก่อนและหลังปฏิบตัิงานทุกวัน 
12. รถไฟฟ้ารับ-ส่งอุปกรณ ์     1 คัน 1. ตรวจสอบความพร้อมใช้  

2. ท าความสะอาดก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกวัน 
3. ชาร์ทแบตเตอรี ่

ปฏิบัติตามคู่มือทุกประการ 
 
มีการประสานงานกับช่างแผนกซอ่มบ ารุงในการดูแลรักษาเครื่องมอืและด าเนินการซ่อมเมื่อเกดิช ารดุ โดยเขยีนใบส่งซ่อมให้งาน
การจัดการตามแนวทางปฏิบัต ิ
 
ข้อจ ากัดด้านด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
         หน่วยงานไม่มีระบบไฟฟ้าส ารองเมื่อเกดิอุบัติการณไ์ฟฟ้าดับจะท าให้การปฏบิัติงานล่าช้า  ไม่เสร็จงาน 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes) 
 
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1.กระบวนการรับอุปกรณ ์ - เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยไม่เกิดอุบตัิเหตุ 
- รับเครื่องมือด้วยความถูกต้องครบถ้วน 

- จ านวนครั้งของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รบัอุบัติเหตุจาก
การท างาน  0 ครั้ง 
- จ านวนครั้งของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รบัอุบัติเหตุถูก
เข็มทิ่มต า/ของมีคมบาด  0 ครั้ง 
- เจ้าหน้าท่ีหน่วยจ่ายกลางรับอุปกรณ ์
ได้อย่างครบถ้วน ถูกวิธีปลอดภัย 100% 

2.กระบวนการท าความ - เจ้าหน้าท่ีปลอดภัยไม่เกิดอุบตัิเหตุ - จ านวนครั้งของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รบัอุบัติเหตุจาก



สะอาดเครื่องมือ 
 

- เครื่องมือทุกช้ินได้ผ่านการล้างถกูวิธีตาม
กระบวนการทีส่ะอาดไมม่ีคราบสกปรกไม่
ช ารุด 

การท างาน  0 ครั้ง 
- จ านวนครั้งของเจ้าหน้าท่ีที่ได้รบัอุบัติเหตุถูก
เข็มทิ่มต า/ของมีคมบาด  0 ครั้ง 
-  จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องมือไมส่ะอาด  
0 ครั้ง 

3.กระบวนการหีบห่อ 
 

- บรรจุหีบห่อได้ถูกต้องตามแนวทางและวิธี
ปฏิบัติเรื่องการหีบห่อเครื่องมือ 
- วัสดุห่ออุปกรณ์ วิธีการห่อใช้ไดถู้กประเภท
ไอน้ าสามารถแทรกซมึผ่านได้และสามารถ
ป้องกันการปนเปื้อนขณะเก็บหรือ
เคลื่อนย้ายท าใหค้งความปราศจากเช้ือ  
อ่านชัดเจน 
- การบรรจุหีบห่อถูกต้องตามลักษณะ
เครื่องมือ 

- จ านวนข้อร้องเรียนความถูกต้องในการจัดชุด
เครื่องมือ 0 ครั้ง 
- จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องมอืไม่พร้อมใช้ 
(สิ่งแปลกปลอมติดไป, ไม่ใส่ Comply ใน Set 
Critical, ติดป้ายหนา้ Set ผิด)  0 ครั้ง 
 

4.กระบวนการท าให ้
ปราศจากเชื้อ 
 

- เพื่อให้ไอน้ าแทรกซึมเข้าไปในหอ่อุปกรณ์
ได้ทั่วถึง (ปรับวิธีการเรียงหีบห่อเครื่องมือ
โดยทดสอบสามารถใช้ฝ่ามือสอดเข้าระหว่าง
เครื่องมือ) และวางเรียงอย่างถูกวิธี 
-เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศและหยดน้ าค้างอยู่
ภายในห่ออุปกรณ ์
- เพื่อตรวจสอบลักษณะหีบห่อความสมบรูณ์
ถูกต้องของหีบห่อ 
- เพื่อท าลายจุลชีพ รวมถึงสปอร์ของเชื้อ
แบคทีเรีย 

- อัตราการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งนึ่งด้วยไอน้ า 
Spore  test ให้ผลลบ  100% 
- อัตราการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งอบแก๊ส 
Spore  test ให้ผลลบ  100% 
- จ านวนครั้งการตรวจพบ Autoclave tape  
ไม่เปลี่ยนส ี 0 ครั้ง 
- จ านวนการรับแจ้งว่าแผ่น Comply test ใน 
set ไม่สมบรูณ ์ 0 ครั้ง 
- จ านวนครั้งการแจ้งว่า  Set หรือห่ออุปกรณ์ 
เปียกชื้น/ ไม่สมบรูณ ์ 0 ครั้ง 
 

 
กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

 - เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ่าน
กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ ปราศจาก
เชื้อจุลชีพทุกชนิดรวมทั้งสปอร์แบคทีเรีย 
ก่อนท่ีจะน าไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน
ผู้ใช้เครื่องมือ 

- อัตราการตรวจพบประสิทธิภาพทางเชิงกล  
100% 
 

5.กระบวนการจดัเก็บ 
อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 
 

- มีกระบวนการเกบ็เครื่องมือในหอ้งที่มิดชิด 
ไม่มีคนพลุกพล่าน ไม่มฝีุ่นละอองสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพทัธ์ได ้

- อัตราพบของหมดอายุ 0% 

6. กระบวนการควบคมุ -เพื่อให้ห่ออุปกรณ์คงสภาพความปราศจาก - เก็บเรียงตามวันท่ีเครื่องมือหมดอายุก่อนใช้ 



คุณภาพของเครื่องมือ 
 

เชื้อ 
-เพื่อให้อุปกรณ์นึ่งก่อนจ่ายก่อน 
นึง่ทีหลังจ่ายทีหลัง 

(จัดเก็บระบบ FIFO) 

7. กระบวนการแจกจ่าย 
 

- เครื่องมือท่ีจะจ่ายคง ความสะอาด
ปราศจาก เชื้อจนกระทั่ง ถึงมือผู้รบับริการ
เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างทางเดิน
ของเครื่องมือ 

- จ านวนครั้งการส่งเครื่องมือให้หน่วยงานไม ่
ทันเวลา  0 ครั้ง 
- จ านวนข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องมอืไม่พร้อมใช้   
0 ครั้ง 
- จ านวนข้อร้องเรียนอุปกรณไ์มเ่พยีงพอต่อการ
เบิก 0 ครั้ง 

 
 
 
3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
 

เคร่ืองชี้วัด เป้าหมาย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ต.ค.59-มี.ค.60 

1. การปราศจากเชื้อ 
1.1 อัตราการตรวจสอบคณุภาพเครื่องน่ึงด้วยไอ
น้ า Spore test ให้ผลลบเมื่อเทียบค่ามาตรฐาน 

 
100% 

 

 
96.12% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
1.2 อัตราการตรวจสอบคณุภาพเครื่องอบแก๊ส 
Spore test ให้ผลลบเทียบค่ามาตรฐาน 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

1.3 จ านวนการรับแจ้งว่าแผ่น Comply test ใน 
set ไม่สมบรูณ ์

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

1.4 จ านวนการตรวจพบ Control comply tape  
ไม่เปลี่ยนส ี

0 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

1.5 จ านวนการตรวจพบ Autoclave  tape  ไม่
เปลี่ยนส ี

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

1.6 จ านวนการแจ้งว่า  Set หรือห่ออุปกรณ์ 
เปียกชื้น / ไมส่มบรูณ ์

0 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

0 ครั้ง 
 

1.7 อัตราการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงกล 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. ความพร้อมใช้ 
- หีบห่อเครื่องมือครบถ้วนถูกต้องพร้อมใช้งานได้
มาตรฐาน 

 
0  ครั้ง 

 

 
7 ครั้ง 

 

 
0  ครั้ง 

 

 
0  ครั้ง 

 

 
4 ครั้ง 

 

 
0  ครั้ง 

 
3.ความเพียงพอ 
- จ านวนครั้งการค้างเครื่องมือหรอือุปกรณ์ไม่พอ
ต่อการเบิก 

 
0  ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0  ครั้ง 

 



4. ความประหยัด 
- อัตราการ re-sterile ชุดเครื่องมอืและอุปกรณ ์

 
ไม่เกิน  
1%/ปี 

 
266 

0.26% 

 
315 ช้ิน 

(124,870) 
0.15% 

 
302 ช้ิน
(92,425) 
0.77% 

 
209 ช้ิน
(49,568) 
0.78% 

 
168 

(62,302) 
0.27% 

5. ความปลอดภัยของบุคลากร 
- จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุ เจบ็ป่วยจากการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยจ่ายกลาง 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0 ครั้ง 

 

 
0  ครั้ง 

 
6. เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการตรวจสุขภาพประจ าปี 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการตรวจสุขภาพ 
เฉพาะงาน (ปอด, ตา, หู) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. อัตราความพึงพอใจ > 85% 97.11% 97% 90.3% 98.6% ช่วงด าเนินการ 

 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
    4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพท่ีเสร็จสิ้นแล้ว) 
      การปฏิบัติงานโดยยดึหลักมาตรฐานของงานจ่ายกลาง มีการปฏิบัติตามแนวทางตั้งแต่การขึ้นไปรับเครื่องมือที่ใช้แล้วบน
หน่วยงานต่างๆ น ามาล้างท าความสะอาด อบให้แห้ง หีบห่อ การท าลายเช้ือและท าให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยเครื่อง Pre-
Vaccuum, เครื่องอบแก๊ส การแจกจ่ายเครื่องมือ Sterile ให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกระบวนการของงาน 
จากการตดิตามตัวช้ีวัดพบว่าตัวทีย่ังไม่ผ่านในปี 2559 คือ การหีบหอ่เครื่องมือใหค้รบถ้วนถูกต้องเพื่อพร้อมใช้งานได้มาตรฐาน ยัง
พบมี 4 ครั้งที่ไม่พร้อมใช้ เนื่องจากห่อไม่ครบและยังพบมีการ Re- Sterile จากหน่วยงานต่างๆ 

- จัดท าตัวดดูอากาศห้องอบแก๊ส เพือ่ช่วยระบายแก๊สพิษออกเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบตัิงาน ด าเนนิการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

   4.2 การพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
        - พัฒนาในเรื่องการตรวจสอบการหีบห่อเครื่องมือให้ครบถ้วน โดยมรีะบบ Double check เพื่อลดความผิดพลาด 
เพื่อให้หน่วยงานท่ีต้องใช้เครื่องมือ Sterile ได้เครื่องมือท่ีครบถ้วน พร้อมใช้งานหลังเปิดใช้ ในปี 2560 (ต.ค.59-มี.ค.60) 
ยังไม่พบอุบัติการณ์อีก 

- แจ้งหน่วยงานที่ยังมีเครื่องมือต้อง Re-Sterile ไม่ให้ Stock เครื่องมอืมากเกินไป และจัดระบบ FIFO ให้ดี  
เพื่อลดการ Re-Sterile และช่วยโรงพยาบาลประหยดัค่าใช้จ่าย 

- เปลี่ยนแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่ใช้ลากรถส่งเครื่องมือ Sterile ให้ใช้งานได้  

5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
      - พัฒนาระบบการท าลายเช้ือและท าให้ปราศจากเชื้อให้ไดต้ามมาตรฐานในแต่ละกระบวนการ 
      - พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคณุภาพ 
      - พัฒนาจุดอ่อนหรือโอกาสพฒันา โดยจัดท าเป็น CQI, R2R ในปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
 


