
 

 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-002 หน้าที ่ 1/1 
เรื่อง  การรับ - แลกเครื่องมือจ่ายกลาง ฉบับท่ี A  แก้ไขครั้งท่ี 04 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง (SUP) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต.  ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 
(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 

นโยบาย :   เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางวิธีปฏิบัติการรับ – แลกเครื่องมือจากหน่วยจ่ายกลาง
ได้ถูกต้อง  รวดเร็วตรงตามเวลาที่ก าหนด ครบถ้วน   
วิธีปฏิบัติ :   
การรับ - แลกเครื่องมือสะอาด 

1. การส่งใบรับ – แลกเครื่องมือประจ าวันที่กล่องรับใบแลกเครื่องมือ หน่วยจ่ายกลาง ภาคเช้าก่อนเวลา 
08.00 น. และ   ภาคบ่าย ก่อนเวลา 12.00 น. 

2. เจ้าหน้าที่งานหน่วยจ่ายกลางรับใบแลกเครื่องมือในกล่องรับใบแลกเครื่องมือ จัดเครื่องมือปราศจากเชื้อ / 
เครื่องมือสะอาด  ตามรายละเอียดในใบแลกเครื่องมือ หากไม่มีแลกให้บันทึกค้างไว้ แล้วจ่ายให้ในรอบ
ต่อไป 

3. น าเครื่องมือใส่รถเข็นสะอาดขึ้นไปแลกของตามหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 09.00 น. และ
ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 13.30 น. หากหน่วยงานต้องการแลกเครื่องมือนอกเหนือเวลานี้ ให้มาแลกที่
หน่วยจ่ายกลาง 

4. นับของสะอาดปราศจากเชื้อต่อหน้าทั้งผู้รับและผู้แลกให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

การรับแลกเครื่องมือสกปรก 
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานจ่ายกลางเข็นรถเข็นขึ้นรับของสกปรกจากหน่วยงานต่างๆ ภาคเช้าเวลา 8.00 น.  ภาค

บ่ายเวลา 13.00 น. โดยให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางมีการนับเครื่องมือต่อหน้ากันเพ่ือป้องกัน
เครื่องมือสูญหายโดยเจ้าหน้าที่จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วน 

2. น าเครื่องมือสกปรกจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแยกเพ่ือเตรียมล้างท าความสะอาด   
2.1 เครื่องมือ  
2.2 Syringe  
2.3 เครื่องสายต่าง ๆ  

3. น าเครื่องมือมาล้างท าความสะอาดตามนโยบายและวิธีปฏิบัติ ที่ PP-SUP-003  
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-003 หน้าที ่ 1/2 
เรื่อง  การล้างเครื่องมือ ฉบับท่ี A  แก้ไขครั้งท่ี 04 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง (SUP) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต.  ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 

(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 

(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย :   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้มีแนวทางในการล้างเครื่องมือ แยกล้างตามประเภทของเครื่องมือได้
ถูกต้อง  เครื่องมือสะอาด  ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน ก่อนที่จะเตรียมบรรจุหีบห่อ  
 

วิธีปฏิบัติ :  
1. เจ้าหน้าที่สวมเครื่องป้องกันตนเองจากการเกิดอุบัติเหตุในการล้างเครื่องมือทางการแพทย์  ซึ่งได้แก่  หมวก

คลุมผม,หน้ากาก,ถุงมืออย่างหนา,ผ้าปิดปากปิดจมูก, รองเท้าบู้ท, เสื้อคลุมหรือเอ้ียมกันน้ า 
2. แยกเครื่องมือออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 เครื่องแก้ว  เช่น Syringe  แก้ว มีขั้นตอนการล้างท าความสะอาดดังนี้ 
- แช่เครื่องแก้วในน้ าผสม  Enzyme ในอัตราส่วน 3 ซีซี ต่อน้ า 1 ลิตรนาน  10  นาทีเพ่ือช่วยการขัดล้างให้ง่ายขึ้น 
- น าเครื่องแก้วลงขัดในน้ าโดยใช้แปรงขัดภายในหลอดแก้วให้สะอาดไม่มีคราบหลงเหลืออยู่ 
- ล้างเครื่องแก้วด้วยน้ าสะอาด 
- น า เครื่องแก้ว เข้าเตาอบ Hot air oven ที่อุณหภูมิ   140   องศาเซลเซียส    นาน  20  นาที 
- น าเครื่องแก้วมาตรวจสอบความสะอาดหากสกปรกน ากลับไปล้างใหม่  
- เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีสะอาดเพ่ือรอบรรจุต่อไป 

2.2  เครื่องสแตนเลส หรือโลหะ  ขั้นตอนการล้างมีดังนี้ 
- น าเครื่องมือลงแช่ในน้ าผสม Detergent   ในอัตราส่วน  5  ซีซี ต่อน้ า 1 ลิตรนาน   10   นาที เพื่อช่วย

ในการขัดล้าง 
- น าเครื่องมือลงขัดใต้น้ าโดยใช้แปรงขัดหรือเครื่องมือที่ช่วยในการขัดภาชนะทีละชิ้นให้ทั่วถึงทุกซอกทุก

มุมของอุปกรณ์  อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหลายชิ้นควรแยกส่วนประกอบแต่ละชิ้นออกจากกัน  เพื่อให้
การล้างสะอาดขึ้น    

- ขัดล้างอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง จนอุปกรณ์ สะอาดไม่เหลือคราบ (ไม่ขัดอุปกรณ์ขณะเปิดน้ าไหล
ตลอดเวลา) 

- ล้างเครื่องมือด้วยน้ าสะอาด 
2.3 น าเครื่องมือที่ล้างแล้วเข้าเตาอบ Hot air oven Ambu bag, เครื่องสาย,หลอดแก้ว ใช้อุณหภูมิ 70oc   

เครื่องมือโลหะ อุณหภูมิ 140 oc  นาน 20   นาที   
 น าเครื่องมือมาตรวจสอบความสะอาดหากสกปรกน ากลับไปล้างใหม่ 
 เก็บรวบรวมไว้ใน ภาชนะท่ีสะอาดเพ่ือรอบรรจุต่อไป 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-003 หน้าที ่ 2/2 
เรื่อง  การล้างเครื่องมือ 

 

2.4   เครื่องยางต่าง ๆ ได้แก่  สายออกซิเจน , Set พ่นยา , สายยาง 

- น าเครื่องยางลงแช่ในน้ ายา  Umonium  ในอัตราส่วน  3 ซีซี ต่อน้ า 1 ลิตร นาน  10 นาที 
- น าเครื่องยางล้างด้วย  Sterile  water 
- น าเครื่องยางที่ล้างแล้วเข้าเตาอบ Hot air oven ที่อุณหภูมิ 75  องศาเซลเซียส  นาน 30 นาท ี

- เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีสะอาดปราศจากเชื้อเพ่ือรอบรรจุต่อไป 
3. ส ารวจความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ก่อนการบรรจุหีบห่อ   ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ผุกร่อน  อุปกรณ์ท่ีเป็นรอย

หยัก ข้อต่อ หรือที่จับล็อค  ให้ส ารวจการสวมทับกันพอดี  และได้รับการท าความสะอาดทั่วถึง 
4. ห่ออุปกรณ์ด้วยผ้าเย็บ 2 ชั้น  ตามวิธีปฏิบัติที่  PP-SUP-004  เรื่อง “การเตรียมและห่ออุปกรณ์ เพ่ือ 

น าไปท าให้ปราศจากเชื้อ” 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-004 หน้าที ่ 1/1 
เรื่อง  การเตรียมและห่อเครื่องมือ เพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี 04 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง (SUP) วันที ่24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต.  ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 
(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย :   เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดเตรียม และบรรจุหีบห่อเครื่องมือ 
ก่อนที่จะน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ ได้มาตรฐาน  ของการบรรจุหีบห่อตามประเภทของ Set  เครื่องมือต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง  ครบถ้วน   
 

วิธีปฏิบัติ  :   
1.  การเตรียมและห่อเครื่องมือประเภทต่าง ๆ ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1) เครื่องมือที่ท าด้วยสแตนเลส ควรจัดเรียงไว้ในภาชนะท่ีลักษณะเป็นถาด บริเวณส่วนล่างเป็นรูหรือหาก       
ไม่มีรูอาจใช้ผ้ารองส่วนล่างของภาชนะได้  เครื่องมือควรกลัดไว้กับห่วงอย่างเป็นระเบียบ  ระวังไม่ให้อุปกรณ์แหลม
คมชี้ขึ้น  ตรวจดูเครื่องมือให้ครบ  จัดวางเครื่องมือที่มีน้ าหนักมากไว้ส่วนล่างสุดของภาชนะ 

2) เครื่องผ้าหรือผ้าที่ใช้ห่ออุปกรณ์  ควรซักทุกครั้งก่อนผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ และผ้าที่บรรจุ
ในห่ออุปกรณ์ควรผ่านการซักมาใหม่ ๆ เพราะน้ าเพียงเล็กน้อยที่อยู่ระหว่างเส้นใยผ้าจะระเหยผลักดันอากาศออก
จากผ้าขณะท าให้ปราศจากเชื้อ  ห่อเครื่องผ้าไม่ควรมีขนาดใหญ่กว่า 12 X 12 X 20 นิ้วฟุต   

3) ชาม อ่าง ควรน ามาซ้อนรวมกัน โดยใช้ผ้าที่ดูดซับดีหรือผ้าขนหนูรองระหว่างชามอ่างแต่ละใบ เพื่อให้ไอ
น้ าผ่านเข้าไปยังบริเวณใต้อ่างที่ซ้อนกันได้  ภาชนะท่ีมีลักษณะเป็นถ้วยควรจัดเตรียมในลักษณะเดียวกัน 

4) การเตรียมห่อกระบอกฉีดยา  ตรวจสอบว่าช ารุดหรือไม่  แยกกระบอกฉีดยาและลูกสูบออกจากกัน  แล้ว
ห่อรวมกันโดยให้ลูกสูบอยู่ด้านในกระบอกสูบอยู่ด้านนอก 

5) เครื่องมือที่เป็นสาย  ให้ตรวจสอบภายในสายก่อนว่า มีคราบสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่หรือไม่น าเข้าอบใน 
Hot  air oven  ในอุณหภูมิ 75 เป็นเวลา 20 นาที แล้วน ามาจัด Set  บรรจุในถุงพลาสติกให้เรียบร้อย 

6) กระปุกส าลี  หรือ ก๊อส  อย่าใส่ส าลีหรือก๊อส แน่นเกินไป เปิดฝาแล้วห่อทับด้วยผ้า  เพ่ือให้ไอน้ าแทรกซึมผ่าน 
2.  วิธีการห่อ  ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. Square fold ใช้ส าหรับการห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และถาดใส่อุปกรณ์ โดยเฉพาะเมื่อต้องการใช้ผ้านั้น
รองบริเวณท่ีวางเครื่องมือ 
1.1 ปูผ้าที่จะห่อตามแนวยาว น าเครื่องมือที่จะห่อวางไว้ตรงกลาง 
1.2 พับผ้าที่จะห่อเข้ามาปิดครึ่งหนึ่งของถาดเครื่องมือแล้วตลบกลับ 
1.3 พับผ้าอีกด้านหนึ่งให้ทับผ้าที่พับครั้งแรกแล้วตลบกลับ 
1.4 พับผ้าทางด้านซ้ายมือเข้ามาแล้วตลบปลายเล็กน้อย 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่  PP-SUP-004 หน้าที ่2/2 
เรื่อง   การเตรียมและห่อเครื่องมือ เพื่อท าให้ปราศจากเชื้อ 

1.5 พับผ้าทางด้านขวามือมาปิดทับด้านซ้ายมือ 
1.6 การห่อชั้นที่สองท าเช่นเดียวกับการห่อผ้าชั้นแรก 
1.7 ติดแถบกาวเพ่ือกันไม่ให้หลุด 
1.8 ติด Auto Cape tape ทุกชิ้นก่อนเข้าหม้อนึ่งไอน้ า 

2. Envelope  fold  ใช้ส าหรับห่ออุปกรณ์ขนาดเล็ก 
2.1 ใช้ผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางบนโตะ๊  ให้ปลายหรือมุมผ้าด้านหนึ่งชี้ไปทางหัวโต๊ะวางอุปกรณ์เครื่องมือ 
        ไว้ตรงกลางผ้าที่ใช้ห่อ 
2.2 พับมุมผ้าด้านล่างข้ึนมาปิดอุปกรณ์ แล้วพับตลบปลายลงเพ่ือใช้ส าหรับหยิบเวลาเปิดห่ออุปกรณ์ 
2.3 พับชายด้านซ้ายขึ้นมาปิดอุปกรณ์  แล้วพับตลบปลายผ้า 
2.4 พับชายผ้าด้านขวามาปิดแล้วตลบชายผ้า 
2.5 ปิดผ้าด้านบนลงมา ลอดปลายผ้าไว้ด้านล่างเพ่ือสะดวกในการเปิดห่อ 
2.6 ผ้าห่อชั้นที่สองท าเช่นเดียวกับการห่อผ้าชั้นแรก 
2.7 ปิดห่ออุปกรณ์ด้วยเทปกาว  หรือใช้เชือกผูก  ไม่ควรใช้วัสดุแหลมคม 

3. บนห่ออุปกรณ์ต้องมีการติดตามฉลากและเขียนรายละเอียดดังนี้ 
1) รายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห่อ 
2) วันที่ผลิต 
3) วันหมดอายุ 
4) เครื่องที่นึ่ง 
5) รอบท่ีนึ่ง 
6) ผู้เตรียม 
7) ผู้ตรวจสอบ 

4. การซีลเครื่องมือแพทย์ 
1) เลือกขนาดของซองใส่อุปกรณ์ให้พอเหมาะกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องการใส่ 
2) ควรตัดซองซีลให้เหลือที่ว่างระหว่างปากซองถึงเครื่องมือประมาณ 1 นิ้วฟุตเพราะหากเครื่องมืออยู่ใกล้

บริเวณปากซองมากเกินไป อาจท าให้ซองฉีกขาดได้ง่าย 
3) น าซองซีลที่บรรจุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเสร็จแล้ว มาซีลด้วยเครื่องบริเวณส่วนหัวและส่วนล่างของซอง

ซีลและตรวจดูให้สนิทกันไม่เกิดช่องว่าง 
4) ติดสติกเกอร์ชนิดของเครื่องมือลงบนซองซีล 
5) น าเครื่องมือเข้าเครื่องนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน 

 
 
 
F-QCC-016 (แก้ไขครั้งท่ี 02  1/11/49) 



 

 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-005 หน้าที ่ 1/1 
เรื่อง   การเก็บห่ออุปกรณ์ท่ีผ่านกระบวนท าให้ปราศจากเชื้อ ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี 04 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง วันที ่24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต.  ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 

(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย : เพ่ือให้เครื่องมีที่ผ่านการปราศจากเชื้อโรคแล้วมีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  คงความปราศจากเชื้อได้ตามวัน
เวลาที่ก าหนด   
วิธีปฏิบัติ :   

1. จัดเก็บไว้ในที่แห้ง  อุณหภูมิระหว่าง 18 – 22  องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 35-70 % เป็นบริเวณ
ที่คนไม่พลุกพล่าน  ไม่มีลมผ่าน  ไม่มีฝุ่น  ไม่มีแมลงหรือสัตว์ 
ระบบเปิด  :  เป็นชั้นวางของที่ตั้งสูงจากพ้ืน 8  นิ้ว  ห่างผนัง  2  นิ้ว  ห่างจากเพดาน 18 – 20  นิ้ว  ห่าง 

                              จากอ่างล้างมือ  หน้าต่าง  ประตู  ช่องระบายลม 
ระบบปิด   :  เป็นตู้มิดชิด และเหมาะส าหรับเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้บ่อย  หรือมีราคาแพง 

2. วางเครื่องมือแยกเป็นหมู่ สะดวกต่อการตรวจสอบและหยิบใช้ 
3. มีระบบไหลเวียนของเครื่องมือ  โดยเครื่องมือที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อก่อนจัดเรียงให้อยู่ด้านนอกหรือ

ด้านบน เพ่ือน าไปใช้ก่อน ตามหลัก FIFO 
4. มีการตรวจสอบวันหมดอายุของเครื่องมือปราศจากเชื้อทุก 7 วัน และน ามา Re-Sterile เมื่อใกล้หมดอายุ 
5. มีการล้างมือก่อนหยิบจับห่อเครื่องมือปราศจากชื้อทุกครั้ง 
6. ท าความสะอาดตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อด้วยผ้าชุบ 70% alcohol ทุก 7  วัน 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-006 หน้าที ่ 1/1 
เรื่อง   การอบแก๊ส EO ในเครื่องมือแพทย์ ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี 04 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง วันที ่24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  SUP, EMR, IPD, OPR, OBS, OPD, LAB, DEN 
ผู้จัดท า :   
 

(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแนวทางปฏิบัติการอบแก๊ส EO  ในชุดเครื่องมือแพทย์ได้ถูกต้อง  
 
วิธีปฏิบัติ :   

1. ซักล้างเครื่องมือแพทย์ อบแห้ง บรรจุในซองซีลขนาดที่เหมาะสมกับชุดเครื่องมือแพทย์ 
2. น าชุดเครื่องมือแพทย์ใส่ในถุงอบแก๊สบรรจุได้ 60 – 70 ชิ้นจ านวน 2 ถุง 
3. ใส่แห่งแก๊สเข้าเครื่องยิงอัตโนมัติบรรจุในถุงส าหรับใส่ชุดเครื่องมือแพทย์ที่เตรียมเข้าอบในเครื่องอบแก๊ส 
4. เปิดเครื่องอบแก๊สเพ่ือเตรียมวอร์มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ก าหนด 54 องศาเซลเซียส 
5. น าชุดเครื่องมือแพทย์ที่เตรียมเข้าอบในเครื่องอบแก๊ส จ านวน 2 ถุง 
6. ใช้รีโมทยิงแก๊สในถุงท่ีบรรจุชุดเครื่องมือแพทย์ 
7. ปิดประตูเครื่องอบแก๊ส 
8. กดเลข 1,2 สิ้นสุดกระบวนการก่อนเครื่องท างาน 
9. ใช้เวลาอบแก๊สนาน 16 ชม. เริ่ม 16.00 น. หลังจากเลิกงานจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
10. เปิดฝาใช้กรรไกรกรดปากถุงที่บรรจุชุดเครื่องมือแพทย์ที่อบแล้วเพ่ือระบายแก๊สที่คงค้าง ปิดฝาเครื่องอบ

แก๊สทิ้งไว้ 3 ชม. 
11. ครบเวลาที่ปิดฝา 3 ชม. ปิดฝาเครื่องใช้เครื่องวัดความคงค้างของแก๊ส  ถ้าค่าความคงค้างของแก๊สเกินค่าท่ี

ยอมรับได้ต้องเลื่อนเวลาออกไปอีก 1 ไซเคิล แล้วตรวจวัดซ้ า เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานต้องใส่ชุดป้องกันแก๊ส
ทุกครั้ง 
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 โรงพยาบาลลอง 

 
นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-007 หน้าที ่ 1/1 
เรื่อง   การแช่ท าลายเชื้อในชุดเครื่องมือแพทย์ในน้ ายาท าลายเชื้อระดับสูง ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี  03 
หน่วยงาน/ทีมงาน:   หน่วยจ่ายกลาง (SUP) วันที ่24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง : EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต. /สอ. ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 

(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 

(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย :   เพ่ือการให้ปราศจากเชื้อโดยการแช่ท าลายเชื้อ  ในชุดเครื่องมือแพทย์ ประเภทยางพลาสติก ท่อรูกลาง 

 

วิธีปฏิบัติ : 
1. รับชุดเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานต่าง ๆ ภาคเช้าก่อน 08.00 น. ภาคบ่ายก่อน 12.00 น. 

2. น าชุดเครื่องมือแพทย์มาคัดแยก เพื่อท าความสะอาด 

3. น าชุดเครื่องมือแพทย์ประเภทพลาสติก สายยาง ท่อรูกลวง ที่สะอาดแล้ว น ามาเป่าให้แห้งและอบเพ่ือขจัด

หยดน้ าในสายยางต่าง ๆ 

4. เตรียมน้ ายาท าลายเชื้อตามสัดส่วนตามคู่มือของบริษัทจ าหน่ายนาน 30 นาที 

5. น าชุดเครื่องมือแพทย์ประเภทพลาสติก สายยาง ท่อรูกลวงที่แช่แล้วน ามาล้างด้วยที่น้ ากรองที่สะอาด  

6. เป่าให้แห้ง 

7. อบให้แห้งในเครื่อง Hot air oven ในอุณหภูมิ 70 – 75oC นาน 20 นาที 

8. บรรจุหีบห่อในถุงพลาสติกเพ่ือเตรียมแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆ  
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-008 หน้าที ่ 1/2 
เรื่อง  วิธีการใช้ตู้อบด้วยความร้อน Hot air Oven ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี  02 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  SUP , HAN 
ผู้จัดท า :   
 
(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย :   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบแนวทางวิธีการใช้ตู้อบด้วยความร้อน Hot air  Oven   
วิธีปฏิบัติ :   
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ตู้อบด้วยความร้อน Hot air  Oven   
เพ่ือยึดอายุการใช้งานตู้อบลมร้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ผู้ใช้งานควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตั้งตูอ้บให้ไดร้ะดับในที่ที่อากาศถายเทได้ดี  ปราศจากฝุ่นละออง  และควรห่างจากตทู าความเย็น 
2. ควรคว่ าภาชนะแก้วหรือพลาสติกให้แห้ง จนเหลือน้ าน้อยที่สุด กอนน าไปอบเพ่ือประหยัดพลังงานความ

ร้อนที่ต้องสูญเสียเพ่ิมข้ึนในการท าให้น้ าระเหย 
3. ไม่ควรใส่วสัดุในตู้อบมากเกินไป  เพราะจะท าให้ความร้อนกระจายได้ไม่ทั่วถึง  วัสดุที่เป็นพลาสติกหรือซิลิโคน 

เช่น Ambu bag  สายยาง สายออกซิเจน  ไม่ควรวางชิดผนังตู้ เพราะอาจท าให้วัสดเุกิดความเสียหายได้ 
4. ปิดประตูตู้อบให้สนิททุกครั้งที่อบวัสดุ 
5. ไม่ควรเปิดประตูตู้อบโดยไม่จ าเป็น  
6. สวมถุงมือกันร้อนทุกครั้งที่หยิบวัตถุท่ีร้อนนออกจากตู้อบ 
7. วัสดุประเภทเครื่องยางให้ท าการอบเป็นรอบสุดท้าย 

วิธีการใช้งาน 
1. ท าการเปิดเครื่องโดยการกดเปิดที่สวิตซ์ เบรกเกอร์ ให้อยู่ที่ต าแหน่ง On  อุณหภูมิภายในตู้จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ 
2. ท าการตั้งอุณหภูมิโดยการกดปุ่ม         แล้วหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิครั้งสุดท้ายที่ตั้งไว้ 

 ถ้าต้องการเพ่ิมอุณหภูมิกดปุ่ม        แช่ไว้  เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ 
- ถ้าต้องการลดอุณหภูมิกดปุ่ม         แช่ไว้ เพ่ือลดอุณหภูมิเช่นกัน 

3. หลังจากนั้นกด ปุ่ม         รอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงอุณหภูมิปัจจุบันภายในตู้ จากนั้นระบบควบคุมอุณหภูมิ
ภายในตู้ก็จะเริ่มท างานจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ 

4.  การตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้งอุปกรณ์ต่างๆให้ปฏิบัติดังนี้ 
ชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะเข้าอบ อุณหภูมิ ระยะเวลา 

สแตนเลส  เครื่องแก้ว 140  องศาเซลเซียส 20 นาที 
สายยาง  สายออกซิเจน   Ambu bag  หลอดทดลอง 70 - 75  องศาเซลเซียส 30 นาที 
วาสลีนก๊อซ   140 – 165  องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-008 หน้าที ่ 2/2 
เรื่อง  วิธีการใช้ตู้อบด้วยความร้อน Hot air Oven 

 

การบ ารุงรักษา 
การบ ารุงรักษาประจ าวัน 

- มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานทุกวันก่อนการใช้งาน 
- ตรวจสอบการรั่วไหลของความร้อนที่ยางขอบประตูและผนังตู้อบลมร้อนทุกครั้งที่ใช้งาน 
- หลังจากใช้เครื่องเสร็จแล้ว ถอดปลั๊กออกแล้วท าความสะอาดโดยใช้ผ้าจุ่มน้ าและบิดพอหมาดๆเช็ด

ให้ทั่วตู้โดยไม่ต้องใช้สารท าความสะอาด 
การบ ารุงรักษาทุก 6  เดือน 

- ตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นย าในการควบคุมอุณหภูมิ 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปลอดภัย  
- ตรวจสอบการขาดหรือการลัดวงจรของแผงก าเนิดความร้อน หรือลวดก าเนิดความร้อน 
- ตรวจสอบความถูกต้องของนาฬิกาตั้งเวลา 
- ตรวจสอบความเร็ว  และ หล่อลื่นมอเตอร์กระจายความร้อน 

หล่อลื่นบานพับ และสลัก ปิดประตู 
การบ ารุงรักษาประจ าปี  

- ท าความสะอาดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- ท าความสะอาดตัวไวความร้อนและตัวก าเนิดความร้อน 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่ PP-SUP-009 หน้าที ่ 1/2 
เรื่อง  การท าให้ปราศจากเชื้อโดยเครื่องนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน ฉบับท่ี A แก้ไขครั้งท่ี 02 
หน่วยงาน/ทีมงาน:     หน่วยจ่ายกลาง (SUP) วันที ่24 พฤศจิกายน 2560 
หน่วยงาน/ทีมงานที่เกี่ยวข้อง :  EMR, SUP, IPD, OPR, OBS, OPD, PCU และ รพ.สต.  ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ผู้จัดท า :   
 
(นางณัชชาจารย์  วิรยิะเมธี) 
หัวหน้างานหนว่ยจา่ยกลาง 

ผู้ทบทวน :  
 

(นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ) 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้อนุมัติ : 
 
(นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลอง 

สถานะเอกสาร 
 
 

.............................. 
นโยบาย :   เพ่ือให้การท าปราศจากเชื้อ โดยเครื่องนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน    
วิธีปฏิบัติ  : 
1. การจัดเรียงอุปกรณ์ 

1.1 ห่อผ้าที่มีลักษณะแบนควรวางบนชั้นวางในลักษณะตะแคง ข้างหรือเว้นระยะเพ่ือให้อากาศและน้ า
ไหลเวียนได้สะดวก ถาดท่ีใส่อุปกรณ์ท่ีมีช่องท่ีก้นถาดควรจัดวางในแนวราบ 

1.2  ห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ควรวางไว้ชั้นล่างของช่องอบ และควรวางให้ห่างกันประมาณ 2-4 นิ้วฟุต โดย
วางบนชั้นเดียวกัน ห่อที่มีขนาดเล็กควรวางไว้ชั้นบน แต่ละห่อควรห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วฟุต และหาก
จัดเรียงห่ออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กซ้อนกัน ควรวางในลักษณะสับหว่าง 

1.3 การจัดวางห่ออุปกรณ์จะต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผัสกับผนังด้านในพื้นหรือเพดานช่องอบ 
1.4 เครื่องผ้า ควรจัดเรียงในลักษณะ , ผ้าที่อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น และเว้นช่องว่างระหว่างห่อเพ่ือให้ไอน้ า

และอากาศสามารถไหลเวียนได้สะดวก 
1.5 การนึ่งของที่มีโลหะและเครื่องผ้าในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์ที่เป็นโลหะควรอยู่ใต้ห่อผ้า เพ่ือป้องกันการ

หยดของน้ าจากโลหะมาปนเปื้อนห่อผ้า 
1.6 ห่ออุปกรณ์ท่ีท าด้วยยางควรวางในลักษณะตะแคง  วางหลวม ๆ ไม่ติดกัน  และวางไว้ในชั้นเดียวกัน

เพ่ือให้ไอน้ าไหลเวียนและผ่านเข้าไปในห่ออุปกรณไ์ด้สะดวก ไม่ควรจัดวางห่ออุปกรณ์ประเภทอ่ืนไว้กับ
ห่ออุปกรณ์ประเภทยาง 

2. การนึ่งเครื่องมือด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ไฟฟ้า มีวิธีและข้ันตอนการใช้เครื่องดังนี้ 
2.1 หมุนวาวล์ปล่อยอากาศเข้าห้องนึ่งให้อยู่ต าแหน่งปิด , หมุนวาวล์น้ าถังต้มให้อยู่ต าแหน่งปิด ระดับของน้ า

ถังพักน้ าของชุด vacuum ให้อยู่ในระดับที่ก าหนด 
2.2 เปิดสวิทซ์เบรกเกอร์ให้อยู่ต าแหน่ง ON 
2.3 เปิดสวิทซ์ท างานของเครื่องหน้าปัด เครื่องจะท าการเติมน้ าอัตโนมัติ ในขณะเติมน้ าจะมีไฟสว่างข้ึนที่

หลอดแก้วระดับน้ าเมื่อน้ าถึงระดับที่ก าหนดไฟจะดับ 
2.4 น าสิ่งของที่ต้องการจะฆ่าเชื้อเข้าหม้อนึ่งแล้วปิดฝาให้สนิท 
2.5 ท าการเลือกโปรมแกรมการนึ่งต่างๆ โดยกดปุ่ม             หรือ            เพื่อเลือกโปรแกรม 
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 โรงพยาบาลลอง 

นโยบายและวิธีปฏิบัติ   เลขที่  PP-SUP-009 หน้าที ่2/2 
เรื่อง   การท าให้ปราศจากเชื้อโดยเครื่องนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน 

 

2.6 รอจนแรงดันภายนอก (JACKET) ถึง 30 PSI ให้กด  SET 2 ครั้งเพ่ือเริ่มการท างานหลังจากนั้นเครื่องจะ
ท างานอัตโนมัติโดยหน้าจอจะปรากฏข้อความแสดงให้ทราบขั้นตอนการท างาน ในช่วงการท างาน
โปรแกรมจะเริ่มต้นการท างานช่วงสุญญากาศ แถบด าจะขึ้นที่สุญญากาศ เมื่อครบก าหนดการท างาน
สุญญากาศ โปรแกรมจะเริ่มท างานฆ่าเชื้อตามเวลาที่ถูกก าหนดไว้โดยแถบด าจะขึ้นที่ฆ่าเชื้อ เมื่อครบ
เวลาที่ก าหนดไว้โปรแกรมจะเริ่มท าการอบแห้ง โดยแถบด าจะข้ึนที่อบแห้ง เมื่อจบการท างานแถบด าจะ
ขึ้นที่จบการท างาน 

2.7 เมื่อจบการท างานจะมีสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบ 
2.8 รอจนเสียงสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบหยุดหน้าจอจะขึ้น ค าเตือนว่า  “ โปรดระวังความร้อนขณะ

เปิกประตู “ 
2.9 กด Set อีกครั้งเพ่ือเข้าเมนูหลัก 
2.10 เปิดวาวล์ปล่อยอากาศเข้าห้องนึ่งให้อยู่ต าแหน่งเปิด 
2.11 รอจนแรงดันภายใน (CHAMBER) อยู่ที่ 0 PSI 
2.12 ท าการเปิดประตู แล้วแง้มประตูทิ้งไว้ประมาณ 5 – 10 นาที แล้วจึงน าของออกจากห้องนึ่ง 
2.13 หลังจบการท างานให้ปิดสวิทซ์หน้าเครื่องและเบรกเกอร์ทุกครั้ง 
2.14 เมื่อเสร็จกระบวนการนึ่งแต่ละวันควรถ่ายน้ าของถังน้ าต้มทิ้ง 

3. น าอุปกรณ์ท่ีนึ่งแล้วไว้ในบริเวณเขตสะอาด  ไม่มีคนพลุกพล่าน  จนกระท่ังอุปกรณ์เย็นและแห้ง 
4. ไม่ควรจับต้องห่ออุปกรณ์ท่ียังร้อนอยู่ เนื่องจากจะท าให้เกิดการดูดซึมความชื้นไว้รวดเร็วและท าให้เชื้อแบคทีเรีย 

ที่มีอยู่บนมืออาจเข้าไปในห่ออุปกรณ์ได้ 
5. ตรวจสอบห่ออุปกรณ์ว่ามีการฉีกขาด  เปียกชื้นหรือไม่  ถ้ามีต้องแยกและน าไปท าให้ปราศจากเชื้อใหม่ 
6. ตรวจสอบเทปกาวเคมีที่ติดภายนอกห้องว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีด าหรือไม่ 
7. น าห่ออุปกรณ์ท่ีนึ่งแล้ว จัดเก็บไว้ในห้องเก็บเครื่องมือ Stock 2  ประเภทอุปกรณ์ปราศจากเชื้อตาม นโยบาย

และวิธีปฏิบัติ ที่ PP-SUP-005 
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