การพัฒนาการจัดชุ ดเครื องมือการทําคลอด
. ชื อผลงาน : การพัฒนาการจัดชุ ดเครื องมือการทําคลอด
. คําสํ าคัญ : ชุดเครื องมือ การทําคลอด อัตราการติดเชือทีแผลฝี เย็บ
3. สรุปผลงานโดยย่ อ : หน่วยจ่ายกลางเป็ นหน่วยงานทีให้บริ การด้านการทําลายเชือและทําให้ปราศจากเชือ
ในวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยรับวัสดุ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีใช้แล้วนํามาล้างทําความสะอาด ทําลาย
เชือ เสร็ จแล้วจึงนํามาบรรจุหีบห่อ ติดป้ ายชือเครื องมือ วันผลิต วันหมดอายุ นําไปทําให้ปราศจากเชือโดย
การนึงอบไอนํา หรื อถ้าเป็ นกลุ่มเครื องยาง วัสดุ PVC ไม่ทนความร้อนจะใช้วิธีอบ gas EO (Ethylene Oxide)
ห้องคลอดเป็ นหน่วยงานหนึ งทีต้องให้บริ การตังแต่ การล้างทําความสะอาด วัสดุ-อุปกรณ์ทีใช้แล้ว
(ทําลายเชือ) การบรรจุหีบห่อนําไปนึงอบฆ่าเชื อ(ทําให้ปราศจากเชือ) ก่อนนําส่ งไปให้ห้องคลอดใช้ แต่
เนืองจากเครื องมือทีใช้ในการทําคลอดมีจาํ นวนหลายชินตังแต่ตดั ฝี เย็บจนกระทังเย็บปิ ดแผลฝี เย็บทังยังมีชุด
เครื องผ้าด้วยซึ งต้องจัดเป็ นชุ ดเดียวกัน เมือมีผคู ้ ลอดและใกล้คลอดจะต้องมีการเปิ ดเซ็ทคลอดเพือเตรี ยม
ความพร้อมในการให้บริ การผูค้ ลอดซึ งอาจมีการปนเปื อนเชือโรคในระหว่างทีมีการเปิ ดเซ็ทรอและอาจเป็ น
สาเหตุให้เกิดการติดเชื อทีแผลฝี เย็บได้ ทางหน่วยควบคุมการติดเชือและจ่ายกลาง จึงได้แบ่งชุดเครื องมือ
เป็ น ชุด คือชุดเครื องมือในการทําคลอด และชุดเครื องมือในการเย็บแผลฝี เย็บ ขึน
. ชื อและทีอยู่ขององค์ กร : หน่วยควบคุมการติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
. สมาชิ กทีม
1. นางนงลักษณ์

พิมพ์ศรี

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

2. เจ้าหน้าทีหน่วยควบคุมการติดเชือและจ่ายกลางทุกคน
. เจ้าหน้าทีแผนกห้องคลอดทุกคน

. เป้ าหมาย
1. สามารถบริ หารจัดการ เครื องมือทําคลอดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. สามารถจัดชุดเครื องมือในการทําคลอและเครื องมือเย็บแผลฝี เย็บได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถจัดการชุดเครื องมือในการทําคลอและเครื องมือเย็บแผลฝี เย็บได้เพียงพอ พร้อมใช้งาน
และสามารถนําไปใช้ได้อย่างปลอดภัย
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่ อ : จากรายงานการเฝ้าระวังการติดเชื อในโรงพยาบาลพบการติดเชือทีแผลฝี เย็บใน
ปี งบประมาณ

พบอุบตั ิการณ์จาํ นวน ราย คิดเป็ นร้อยละ . ทางหน่วยควบคุมการติดเชือและจ่าย

กลางร่ วมกับงานห้องคลอดและพยาบาลควบคุมการติดเชือ ได้ทบทวนหาสาเหตุของการติดเชือทีแผลฝี เย็บ
ซึ งคาดว่าอาจจะเกิดจากการเปิ ด Set คลอดไว้นานเกินไป จึงได้ปรับการจัดชุ ดเครื องมือและเครื องผ้า โดย
ชุดที จะมีเครื องผ้าและชุดเครื องมือในการทําคลอด ชุดที จะมีเครื องผ้าและชุดเครื องมือในการเย็บแผลฝี
เย็บ โดยเมือมีผคู ้ ลอดจะเปิ ดชุดเครื องผ้าและเครื องมือชุดที เมือจะทําการเย็บแผลจึงจะเปิ ดชุดเครื องผ้าและ
เครื องมือชุดที ทําให้โอกาสเกิดการปนเปื อนน้อยและลดอุบตั ิการณ์การติดเชือทีแผลฝี เย็บลงได้
. กิจกรรมการพัฒนา
8.1. ระดมความคิดเห็นในการหาวิธีการเพือช่วยในการลดและป้ องกันอุบตั ิการณ์การติดเชือทีแผลฝี
เย็บ
8.2. ออกแบบการจัดชุ ดเครื องมือและเครื องผ้าในการทําคลอด
8.3. ดําเนินการทีออกแบบไว้โดย
. . เครื องผ้าและชุดเครื องมือ ชุดที ประกอบด้วย ผ้าเช็ดตัวเด็ก ผืน ผ้าสี เหลียมใหญ่ ผืน ถุง
ขา ผืน ผ้าสี เหลียมใหญ่สองชัน ผืน ผ้าสี เหลียมใหญ่หนึงชัน ผืน ขันใบใหญ่ใส่ สาํ ลีกอ้ นใหญ่ ก้อน
ขันขนาดกลางพร้อมสําลี ก้อน ใบ ถ้วยเล็กพร้อมสําลี ก้อน ถ้วย ถ้วยเล็กพร้อมสําลี ก้อน ถ้วย
Top Gauze 2 แผ่น Gauze 10 แผ่น กรรไกรตัด Cord ตัว Artery Clamp ตรง ตัว Artery Clamp โค้ง ตัว
Tooth Forcep 1 ตัว กรรไกรตัดเนือ ตัว และ Sponge Forcep 1 ตัว

8.3.2 เครื องผ้าและชุดเครื องมือชุดที ประกอบด้วย ผ้าสี เหลียมเจาะกลาง ผืน ผ้าสี เหลียมใหญ่
สองชัน ผืน Needle holder 1 ตัว กรรไกรตัดไหม ตัว เข็มเย็บแผล Tooth Forcep ตัว Non tooth Forcep
1 ตัว Sponge Forcep 1 ตัว ถ้วยเล็ก ถ้วยพร้อมสําลี ก้อน และ Gauze 10 แผ่น
8.4 นําชุดเครื องผ้าและเครื องมือชุดที และชุดที มาบรรจุใส่ ซองซี ลเพือให้เป็ นชุดเดียวช่วยให้
เจ้าหน้าทีมีความสะดวกพร้อมใช้งานมากทีสุ ด
. การวัดผลและผลของการเปลียนแปลง
ตัวชี วัด

อุบตั ิการณ์การติดเชือทีแผลฝี เย็บ

ปี งบประมาณ
2558

ปี งบประมาณ
2559

ราย
(2.11%)

ราย

ปี งบประมาณ ปี งบประมาณ
2560
2561
(ตค. -กค. )
ราย
ราย

10. บทเรี ยนทีได้ รับ
. ผูป้ ่ วยมีความปลอดภัยไม่เกิดการติดเชือจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
2. การทํางานเป็ นทีมช่วยให้การปฏิบตั ิงานทุกอย่างสัมฤทธิ ผล
3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนืองทําให้ตวั ชีวัดบรรลุตามเป้ าหมาย
. การติดต่ อกับทีมงาน : นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หน่วยควบคุมการ
ติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
โทร.

– 248-7796 E-mail : nongluk.pimsri@gmail.com

