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 วิธีปฏิบัตงิาน 

โรงพยาบาล 
ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

เรื่อง  แนวทางการ Reprocessing Single use to reuse 
รหัสเอกสาร  WI-IC-01.19 แกไขครั้งท่ี  01 
วันท่ีบังคับใช  1 ตุลาคม  2562 หนา 1  จาก  8 

 

ผูรับผิดชอบ  
(นางอภิษชฎา อัครกิตติศักดิ์) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

เลขานุการงานการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 

ผูตรวจสอบ  
(นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ) 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมงานการพยาบาล 

 

ผูอนุมัติ  
(นายสิทธิชัย  คุณะวัฒนกุล) 

นายแพทยชํานาญการ 
ประธานคณะกรรมการปองกันและ 
ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

 
1. วัตถุประสงค/เปาหมาย/จุดเนน  

1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการอุปกรณ Single use to reuse 
1.2 เพ่ือปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการใชอุปกรณ Single use to reuse 
1.3 ผูปวยปลอดภัยจากการใชอุปกรณ Single use to reuse 

2. คําจํากัดความ 
5.1 Single use หมายถึง อุปกรณทางการแพทยท่ีใชครั้งเดียวแลวท้ิง  
5.2 Reuse หมายถึง การนําวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ียังใชประโยชนไดกลับมาใชใหคุมคาท่ีสุด  

3. ข้ันตอน/แนวทางปฏิบัติ 
3.1 หนวยงานท่ีใชอุปกรณ Single use to reuse ขอข้ึนทะเบียน  
3.2 เสนอคณะกรรมการ IC คัดเลือกชนิดอุปกรณ พรอมกําหนดวิธีทําความสะอาด  ลักษณะท่ีตอง 

จําหนายออก 
3.3 นําเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และประกาศใช 
3.4 ติดตามผูปวยท่ีใชอุปกรณ Single use to reuse โดยกําหนดติดตามในกลุมอุปกรณ critical 
3.5 รายการของ Single use  ท่ีนํามา Reuse  

3.5.1 ข้ันตอนการทําความสะอาดอุปกรณ Single use to reuse (A) 
3.5.1.1 ผูใชงานเช็ดทําความสะอาดคราบปนเปอนออกใหมากท่ีสุด 
3.5.1.2 พนักงานลางถอดแยกชิ้นสวนอุปกรณตางๆท่ีสามารถถอดออกได 
3.5.1.3 แชอุปกรณ/เครื่องมือในน้ํายาขัดลาง ใชเวลาอยางนอย 10 นาที 
3.5.1.4 ขัดถูทําความสะอาดใตน้ํายาดวยแปรงขนนุม ฟองน้ําทุกซอกมุมจนไมพบคราบใดๆ 
3.5.1.5 อุปกรณท่ีเปนทอ รู ใชแปลง ท่ีมีขนาดพอเหมาะกับรู แยงเขาออกจนไมพบคราบ 

สกปรก 
3.5.1.6 อุปกรณท่ีเปนสาย เสียบปลายสายใสกับเครื่องลางสายยาง เดินเครื่อง10 นาที ลาง 

ดวยน้ําสะอาดอีก 2-3 ครั้ง เช็ดดานนอกดวยผาสะอาด เปาในทอดวยเครื่องเปาลม และนําเขาตูอบแหง 
3.5.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานดานความสะอาด (B) 

3.5.2.1 พ้ืนผิวทุกสวนสะอาด เรียบรอย ไมมีคราบสกปรกบนอุปกรณหรือเครื่องมือ 
3.5.2.2 บริเวณขอตอ รู รอง ไมมีเศษ คราบสกปรกหลงเหลืออยู 
3.5.2.3 ไมมีน้ําไหล ซึม ออกจากภายในชองตางๆของอุปกรณ 
3.5.2.4 ไมพบกลิ่นเหม็นใดๆ จากตัวอุปกรณ/เครื่องมือ 

3.5.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพความพรอมใช (C) 
3.6 ไมมีรอยแตกราว รั่วซึม หรือรอยหักพับงอของอุปกรณ/เครื่องมือ 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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3.7 ปุม นอต วาวล และปลอกหุมตางๆไมหลวมหรือบิดเบี้ยวผิดรูป สามารถประกอบเขาอุปกรณ 
เครื่องมือไดเหมือนเดิม 

3.8 บริเวณสวนปลายอุปกรณ/เครื่องมือท่ีมีความแหลมคมหรือแบบฟนปลา สามารถประกอบกันไดพอดี  
ไมบิดเบี้ยวแหวงหรือหัก ความสามารถในการจับยึดเกาะกับเนื้อเยื่อ ไมเลื่อนหลุด 

3.9 มีการระบุจํานวนครั้งของการ  Reuse  ท่ีเหมาะสม 
4. ตัวช้ีวัด  

4.1 อัตราประสิทธิภาพดานความสะอาดของอุปกรณผานเกณฑ 
4.2 อัตราการติดเชื้อหลังทําหัตถการ ในผูปวยท่ีใชเครื่องมือ Single use to reuse 
4.3 อุบัติการณความไมพรอมใชงานของอุปกรณขณะทําหัตถการ 

5. เอกสารอางอิง 
- 

6. ภาคผนวก 
6.1 รายการของ Single use  ท่ีนํามา Reuse (หองผาตัด-งานจายกลาง) เอกสารแนบทาย 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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รายการของ single use ท่ีนํามา reuse   (หองผาตัด) 
 

ลําดับ ชื่ออุปกรณ  ราคา/
ชิ้น  

คา  
Reprocess 

จํานวน
ครั้ง 

reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใชงาน/ 
สําหรับผาตัด 

ข้ันตอนการ 
ทําความ
สะอาด 

วิธีตรวจสอบการทํางาน 
(Function) 

หมายเหต ุ

1 สายจี ้Monopolar 268 50 จนกวา   
จะชํารุด  

250 critical จี้หามเลือดขณะผาตัด  ABC สายไมพับงอ ปุมกดไมได 
  

2 Port LC 5 mm. 4,494 50 4 8 critical แทงใชเจาะหนาทองเพ่ือใสเครื่องมือในการ
ผาตัดผานกลองขนาด 5 mm. 

 ABC ทอไมแตก ลิ้นไมฉีกขาด 
  

3 Port LC 12 mm. 4,494 50 4 8 critical แทงใชเจาะหนาทองเพ่ือใสเครื่องมือในการ
ผาตัดผานกลองขนาด 12 mm. 

 ABC ทอไมแตก ลิ้นไมฉีกขาด 

  
4 Endo grasper 6,420 100 จนกวา   

จะชํารุด  
8 critical ตัวจับถุงนํ้าดีปากแบนเข้ียวเล็ก ในการ

ผาตัดผานกลอง 
 ABC ปากคีบกางไมออก  

ดามไมล็อค   
5 Endo clinch 6,000 100 10 8 critical ตัวจับถุงนํ้าดี แบบเข้ียวใหญ ในการผาตัด

ผานกลอง 
 ABC ปากคีบกางไมออก  

ดามไมล็อค   
6 Endo dissect 6,420 100 จนกวา   

จะชํารุด  
8 critical ตัวเลาะเน้ือเยื่อ ในการผาตดัผานกลอง  ABC ปากคีบกางไมออก 

  
7 Endo shears   100 จนกวา   

จะชํารุด  
8 critical กรรไกรตดัเน้ือเยื่อ ในการผาตดัผานกลอง  ABC ปากคีบกางไมออก ไมคม 

lc 
8 Surgiwand suction 6,420 100 5 8 critical ใชดูดนํ้าเขาออก และจี้หามเลือดในการ

ผาตัดผานกลอง 
 ABC ทอแตก  

ปุมกดไมได   
9 Endo clip 10,700 100 3 8 critical ใชหนีบทอนํ้าดี และเสนเลือด ในการผาตัด

ผานกลอง 
 ABC ปากหนีบไมกางออก ดามหุบไม

เขา   
10 สายนํ้า 6,000 100 จนกวา   

จะชํารุด  
8 critical สายยางใชปลอยนํ้าเพ่ือลางชองทอง  ABC สายไมพับงอ 

ผาตัด 

11 สาย Suction 70 50 จนกวา   
จะชํารุด  

300 critical สายยางใชดูดนํ้าออกจากชองทอง ABC สายไมพับงอ 
  

 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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ลําดับ ชื่ออุปกรณ  ราคา/
ชิ้น  

คา  
Reprocess 

จํานวน
ครั้ง 

reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใชงาน/ 
สําหรับผาตัด 

ข้ันตอนการ 
ทําความ
สะอาด 

วิธีตรวจสอบการทํางาน 
(Function) 

หมายเหต ุ

12 Colono Bx.   50 จนกวา   
จะชํารุด  

2 critical ปากตัดช้ินเน้ือระบบทางเดิน
อาหารสวนลาง 

 ABC ปากตัดกางไมออก 
biopsy disp colono 

13 EGD Bx.  50 จนกวา   
จะชํารุด 

2 critical ปากตัดช้ินเน้ือระบบทางเดิน
อาหารสวนตน 

ABC ปากตัดกางไมออก 
biopsy disp gasthoscope 

14 Injection force Max 
(needle) 

1,300 50 2 1 critical ใชฉีดยาหามเลือดผานกลอง ABC สายไมหักพับงอ 
ฉีดไมออก 

ไดรับบริจาค
จาก รพ.อ่ืน 

15 Endo jaw hot Bx.  50 จนกวา   
จะชํารุด 

 critical ปากตัดช้ินเน้ือแบบใชไฟฟา ABC ปากตัดกางไมออก biopsy disp 
gasthoscope 
ใชไฟฟา 

16 Sergisleeve 3,670 50 5 12 critical ใชถางขยายชองทอง ABC ถุงขาด  
17 Dermacarriers graft 535 50 1  critical แผนเจาะยืดผิวหนังแบบใช

เครื่อง 

ABC แผนบิดเบ้ียว  

18 Skin stapple 446 50 2  critical คลิปเย็บผิวหนัง ABC ดามหนีบไมกาง  
19 Thunderbeat 24,500 100 3  critical ใชตัดและจี้หามเลือด ABC พลาสติกรองปากหลดุ 

ดามหนีบไมเขา 
 

20 สายจี้ใตนํ้า (ACL) 6,000 100 5 2 critical จี้หามเลือดใตนํ้า ABC สายไมหักพับงอ arthoscope 
21 หัว Shaver 4,500 50 5 2 critical ตัวตัดเน้ือเยื่อในขอเขา ABC ปากตัดไมคม arthoscope 
22 Pen marker 65 50 3 5 critical ใชทําเครื่องหมายกอนการ

ผาตัด 

ABC เขียนไมติด  

23 หัวจี้ไฟฟา - 50  10 critical ชีจี้หามเลือด ABC พลาสติกหุมหัวแตก ไดรับบริจาค
จาก รพ.อ่ืน 

 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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รายการของ single use ที่นํามา reuse   (จายกลาง) 
 
ลําดับ ชื่ออุปกรณ  ราคา/

ชิ้น  
คา  

Reprocess 
จํานวน

คร้ัง 
reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช
งาน 

ขั้นตอนการ 
ทําความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การทํางาน 
(Function) 

1 สาย ออกซเิจน Canular Adult   14.00  13.8 5 500 semi critical ใชกับผูปวยท่ีพรอง
ออกซเิจน 

 
ABC 
แช ลางดวยเครื่องลาง 
สายยาง อบแหง ใสซอง 
Peal pouch ทําให
ปราศจากเช้ือ 

สายแข็ง เปลีย่นส ี

2 สาย ออกซเิจน Canular Child    28.00   13.8       

3 สาย ออกซเิจน Canular Paediatric    45.00   13.8       

4 ถุงมือ Sterile 13.50 14 3 300 critical สวมทําหัตถการ ABC 
แช ลางดวยมือ อบแหง  
คลุกแปง จัดคู ใสซองผา   
ทําใหปราศจากเช้ือ 

สีเปลีย่น ขอบยาง
ยืด ลางคราบไมออก 

5 ลูกสูบยางแดง  115.00  20 10 200 semi critical ดูด Secretion  
ทารกแรกเกิด   
เด็ก ในหอผูปวย 
OPD 

ABC 
แช ลางดวยนํ้ายา ทําใหแหง 
ใสซอง peal pouch      
อบแกส 

บีบไมเดง  แตกเปน   
รอยงา 

 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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ลําดับ ชื่ออุปกรณ  ราคา/
ชิ้น  

คา  
Reprocess 

จํานวน
คร้ัง 

reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใช
งาน 

ขั้นตอนการ 
ทําความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การทํางาน 
(Function) 

6 Set พนยา Adult   60.00  20 10 500 semi critical พนยา ABC สายแข็ง เปลีย่นสี 
กระเปาะพนแตก
เปนรอยงา  
หนากากสีเปลี่ยน 

7 Set พนยา Child   60.00         
8 Set พนยา Infant   70.00         
9 Set Oxygen Mask with bag 

Adult/Child 
   45.00  20 5 500 Semi critical ใชกับผูปวยท่ีพรอง

ออกซเิจน 
ABC สายแข็ง เปลีย่นสี 

หนากากสีเปลี่ยน 
ถุงResurvure   ไม
ปอง 

10 Stylet  240.00   20       ใสทอชวยหายใจ
ผูปวย 

ABC แข็ง จัดดัดโคงไมได 

11 ถุงมือลวงรก  350.00  20 3 5   ใสลวงรกกรณีมรีก
คาง 

ABC สีเปลีย่น      ขอบ
ยางยืด   ลางคราบ
ไมออก 

12 Airway No.00,0,3,4   28   10 10 50     ABC เปลี่ยนส ี   คราบ
แหงติด ลางไมออก 

13 Airway No.1,2      28  10         ABC  
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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รายการของ single use ที่นํามา reuse  (จักษุ) 
 

ลําดับ 
ช่ืออุปกรณ  ราคา/

ช้ิน  
คา  

Reprocess 
จํานวน

ครั้ง 
reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใชงาน ข้ันตอนการ 
ทําความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การทํางาน 
(Function) 

1 Basic vacuum phaco 
pack cassette 

1,700 50 จนกวาจะ
ชํารุด 

70-100 critical รองรับเครื่องสลาย 
เลนสตาตอกระจก 

ABC สังเกตดวยตาเปลา 
การแจงเตือนของ
ระบบเครื่องสลาย
เลนสตาตอกระจก 

2  ใบมีดผาตัดตา 3 mm. 245 10 2 70-100 critical กรีดเปดกระจกตา ABC Reuse 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 
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รายการของ single use ที่นํามา reuse  (วิสัญญ)ี 
 

ลําดับ 
ช่ืออุปกรณ  ราคา/

ช้ิน  
คา  

Reprocess 
จํานวน

ครั้ง 
reuse 

จํานวนการ 
ใช reuse/ 

เดือน 

ประเภท Function การใชงาน ข้ันตอนการ 
ทําความสะอาด 

วิธีตรวจสอบ 
การทํางาน 
(Function) 

1 LMA ทุกเบอร ทุกยี่หอ  12,840  50 10 150 Semi-critical ใสเพ่ือใหออกซิเจน 
ทางชองปาก 

ABC ทดสอบ cuff  
มีรอยรั่ว 

2 Nasal tube  476.15  50 10 2 Semi-critical ใสเพ่ือใหออกซิเจนทางจมูก ABC ทดสอบcuff   
มีรอยรั่ว 

3 Oral airway   28.00  10 50 150 Semi-critical ใสในชองปาก/ปองกัน  
กัด ETT 

ABC   

4 เข็ม Block nerve  428.00  10 5 100 critical แทงเขารอบๆเสนประสาท ABC คม ไมหักงอ 

5 จุก T-way   12.84  5 2 50   ปดจุก T-way ABC ปดแนนสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารนี้เปนสมบัติของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรต ิ หามนําออกไปใชภายนอกหรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนญุาต 

 


