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Report

การตกค้างของสารโปรตีนจากการล้างเครื่องมือผ่าตัดกระดูกด้วยมือ

โรงพยาบาลนครพนม

ณิชาดา เจริญนามเดชากุล  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ,

สิทธิพงษ์ สาดี  พนักงานประจำาตึก

งานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลนครพนม

บทคัดย่อ

ความส�าคัญ : การล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยมือ เป็นขั้นตอนแรก และมีความสำาคัญ ก่อนจะนำาไปสู่ขั้นตอนการทำาให้

ปราศจากเชือ้ หากมคีราบสกปรก หรอืสารโปรตนีตกค้างในขัน้ตอนการล้างเครือ่งมือ อาจทำาให้ประสทิธภิาพของการนำาไปทำาให้

ปราศจากเชื้อลดลง

วตัถปุระสงค์  : เพือ่ศกึษาร้อยละของเคร่ืองมอืผ่าตดักระดกูทีไ่ม่พบสารโปรตนีตกค้าง หลังจากผ่านการล้างทำาความสะอาด

ด้วยมือ

รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย : เป็นการศึกษา descriptiveresearch ที่งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพนม วัสดุ

ที่ศึกษา เป็นเครื่องมือผ่าตัดกระดูก ได้แก่ set ใส่ screw, set ผ่า tibia-femoral, set ผ่าตัดเล็ก และ set ใส่ mini-plate 

(maxillofacial) จำานวน 57 ชิ้น ศึกษาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560

การวัดผล และวิธีการ : ทดสอบประสิทธิภาพการทำาความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ หลังล้างด้วยมือ โดยใช้ชุด

ทดสอบโปรตีนตกค้าง (protein detection test)วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และคำานวณเป็นร้อยละ

ผล :  เครื่องมือผ่าตัดกระดูกทั้งหมด 57 ชิ้น ผ่านการทดสอบร้อยละ 28.1 เมื่อจำาแนกเป็นแต่ละ set เครื่องมือผ่าตัด 

พบว่า set ผ่าตัดเล็ก และ set mini-plate (maxillofacial) ผ่านร้อยละ 71.4 set ใส่ set screw ไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมด

Set เครื่องมือผ่าตัดกระดูก จ�านวน (ชิ้น) ผ่าน

ชิ้น ร้อยละ

Set ใส่ screw 22 0 0

Set ผ่า Tibia-Femoral 14 1 7.1

Set ผ่าตัดเล็ก 14 10 71.4

Set ใส่ mini-plate (maxillofacial) 7 5 71.4

รวม 57 16 28.1

ข้อยุติ และการน�าไปใช้ : การล้างเครื่องมือด้วยมือ ยังพบว่ามีสารโปรตีนตกค้างอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการวัด

ประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์โดยใช้ผลการวัดประสิทธิภาพทางชีวภาพหลังทำาให้ปราศจากเชื้อ พบว่าผ่านทั้งหมดควรศึกษา

เพิ่มเติม เพื่อหาวิธีการล้างเครื่องมือให้ปราศจากสารโปรตีนตกค้างด้วยวิธีอื่น เช่น การล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ

คำ�สำ�คัญ : Contamination, Residual Protein, Operational Instruments, Manual Cleaning
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ความส�าคัญ : การล้างเครื่องมือแพทย์ด้วยมือ เป็นขั้นตอนแรก และมีความสำาคัญ ก่อนจะนำาไปสู่ขั้นตอนการทำาให้

ปราศจากเชือ้ หากมคีราบสกปรก หรอืสารโปรตนีตกค้างในข้ันตอนการล้างเครือ่งมอื อาจทำาให้ประสทิธภิาพของการนำาไปทำาให้

ปราศจากเชื้อลดลง

วตัถปุระสงค์ : เพือ่ศึกษาร้อยละของเคร่ืองมอืผ่าตดักระดกูทีไ่ม่พบสารโปรตนีตกค้าง หลงัจากผ่านการล้างทำาความสะอาด

ด้วยมือ

รูปแบบศึกษา สถานที่ และผู้ป่วย : เป็นการศึกษา descriptiveresearch ที่งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพนม วัสดุ

ที่ศึกษา เป็นเครื่องมือผ่าตัดกระดูก ได้แก่ set ใส่ screw, set ผ่า tibia-femoral, set ผ่าตัดเล็ก และ set ใส่ mini-plate 

(maxillofacial) จำานวน 57 ชิ้น ศึกษาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560

การวัดผล และวิธีการ : ทดสอบประสิทธิภาพการทำาความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ หลังล้างด้วยมือ โดยใช้ชุด

ทดสอบโปรตีนตกค้าง (protein detection test)วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และคำานวณเป็นร้อยละ

ผล : เครื่องมือผ่าตัดกระดูกทั้งหมด 57 ชิ้น ผ่านการทดสอบร้อยละ 28.1 เมื่อจำาแนกเป็นแต่ละ set เครื่องมือผ่าตัด 

พบว่า set ผ่าตัดเล็ก และ set mini-plate (maxillofacial) ผ่านร้อยละ 71.4 set ใส่ set screw ไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมด

Set เครื่องมือผ่าตัดกระดูก จ�านวน (ชิ้น) ผ่าน

ชิ้น ร้อยละ

Set ใส่ screw 22 0 0

Set ผ่า Tibia-Femoral 14 1 7.1

Set ผ่าตัดเล็ก 14 10 71.4

Set ใส่ mini-plate (maxillofacial) 7 5 71.4

รวม 57 16 28.1

ข้อยุติ และการน�าไปใช้ : การล้างเครื่องมือด้วยมือ ยังพบว่ามีสารโปรตีนตกค้างอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการวัด

ประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์โดยใช้ผลการวัดประสิทธิภาพทางชีวภาพหลังทำาให้ปราศจากเชื้อ พบว่าผ่านทั้งหมดควรศึกษา

เพิ่มเติม เพื่อหาวิธีการล้างเครื่องมือให้ปราศจากสารโปรตีนตกค้างด้วยวิธีอื่น เช่น การล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ

ความส�าคัญ

การล้าง (Cleaning) เครือ่งมอืแพทย์ทกุประเภทนบัเป็น

ขั้นตอนแรกและมีความสำาคัญท่ีสุด(1)คิดเป็นร้อยละ 80-90 

ของกระบวนการทำาลายเชื้อและทำาให้ปราศจากเชื้อ(2) โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือขจดัคราบสกปรกทีต่ดิอยู ่ ได้แก่ เลอืด เยือ่เมอืก 

สารคัดหลัง่ นำา้มนั หรอืสารต่าง ๆ เป็นการลดจำานวนเชือ้จลุชพี

และสารก่อโรคออกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการล้าง

ทำาความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสามารถกำาจัดเชื้อจุลชีพได้ถงึ

ร้อยละ 80(3) หากไม่สามารถกำาจดัคราบสกปรกเหล่าน้ี ให้หลดุ

ออกไปได้เชื้อจุลชีพจะถูกปกคลุมด้วยคราบเหล่านี้ จะทำาให้

ยากต่อการทำาให้ปราศจากเช้ือเนือ่งจากคราบสกปรกเหล่านีจ้ะ

ขัดขวางปฏิกิริยาของสารทำาให้ปราศจากเชื้อ(4) ส่งผลให้

กระบวนการทำาลายเช้ือและการทำาให้ปราศจากเชื้อไม่มี

ประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเช้ือโรคนำาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้(5)

ผลกระทบจากการใช้เครือ่งมอืแพทย์ทีล้่างไม่สะอาดก่อนนำาไป

ทำาให้ปราศจากเชื้อ พบว่า ทำาให้เกิดอัตราการติดเชื้อในข้อเข่า

จากการส่องกล้องในข้อ (Arthroscopy) 1.5 ครั้งต่อการ

ผ่าตัด 100 ครั้ง(6) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มารักษาด้วยการ

ส่องกล้องในข้อโดยใช้กล้องที่ล้างไม่สะอาดก่อนนำาไปทำาให้

ปราศจากเชื้อ ทำาให้ผู้ป่วย 27 รายติดเชื้อที่แผลผ่าตัด และ 

24 ราย ต้องกลับมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อ

ทำาการผ่าตัดซำ้าและต้องสูญเสียเงินในการรักษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

รายละ 9,154.84 เหรียญสหรัฐ(7)

สาเหตุของการล้างเครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ม่มปีระสิทธภิาพ

อาจเกิดจากบคุลากรทีท่ำาหน้าทีใ่นการล้างขาดความรู ้ความชำานาญ

และความสามารถในการขัดล้างเครื่องมือที่เข้าถึงซอกมุม

ได้ยาก หรือแม้แต่ความตัง้ใจในการทำางานให้ถูกหลกัการป้องกนั

การแพร่กระจายเชื้ออาจทำาให้การล้างเครื่องมือแพทย์ขาด

ประสิทธิภาพได้  นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ทำาการศึกษาทักษะ

ของบุคลากรในการทำาให้ปราศจากเชื้อ พบว่า ขั้นตอนการ

ทำาความสะอาดก่อนนำาไปทำาให้ปราศจากเชือ้ไม่ถูกต้องร้อยละ 

44.8(8) การล้างทีไ่ม่มปีระสิทธภิาพทำาให้พบคราบสกปรกหรอื

คราบอินทรีย์สารตกค้าง ถึงร้อยละ 84.3 ของอุปกรณ์ผ่าตัด

ทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการทำาให้ปราศจากเชื้อ(9) เช่นเดียวกับ

การล้างเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดต้อกระจกจำานวน 63 ชุด 

พบเครือ่งมอืทีย่งัคงพบสิง่ตกค้างอยูภ่ายในหลงัการล้างร้อยละ 

22(10) ดังน้ันขั้นตอนการล้างจึงต้องมีวิธีการตรวจสอบหลังทำา

การล้างไม่ว่าจะเป็นการล้างด้วยมอืหรอืใช้เครือ่งล้างเพือ่ตรวจหา

สิ่งตกค้างที่ฝังลึกอยู่ในเครื่องมือแพทย์(11)

การตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างเครื่องมือแพทย์

สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานและขั้นตอน

แรกของการตรวจสอบทั้งนี้อาจมีบางส่วนท่ีมองด้วยตาไม่เห็น 

เช่นเชื้อ prion ซึ่งมีโครงสร้างเป็นสายใยโปรตีนที่ทนทาน

ความร้อนและสามารถติดแน่นบนพื้นผิวเครื่องมือแพทย์(11) 

หรือคราบเลือดที่อาจตกค้างในส่วนที่ขัดล้างได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น

อาจต้องใช้วิธีอื่นที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้  

โรงพยาบาลนครพนมใช้วิธีการล้างเครื่องมือแพทย์

ด้วยมือ (หมายถึง การทำาความสะอาดเครื่องมือทีละชิ้นโดย

เจ้าหน้าที่ขัดล้างเครื่องมือใช้แปรงขัดถูและขัดถูใต้นำ้า) และยัง

ไม่เคยมกีารตรวจสอบคุณภาพในขัน้ตอนของการล้างเครือ่งมอื

ดงันัน้การวจิยัครัง้นี ้จงึมวีตัถปุระสงค์เพือ่ตรวจสอบประสิทธภิาพ

การล้างเครื่องมือผ่าตัดกระดูกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีซอกและ

ข้อต่อมากมายโดยใช้วิธีการตรวจสอบหาสารโปรตีนตกค้าง

ซึ่งสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากกว่า

การตรวจสอบด้วยตาและผลลัพท์ที่ได้จากการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพครั้งน้ีเป็นการแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดคุณภาพ

ในกระบวนการทำาลายเชือ้และทำาให้ปราศจากเชือ้ของหน่วยงาน

จ่ายกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน

แนวคิด

ความสามารถในการล้างขจัดสารอินทรีย์ สิ่งสกปรก 

ฝุ่นละอองและส่ิงปนเปื้อนออกจากเครื่องมือผ่าตัดด้วยมือ 

และประเมนิความสะอาดหลงัการล้างด้วยมอืโดยการตรวจสอบ

โปรตีนตกค้าง (Protein Detection Test)

วิธีการ

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการล้างเครื่องมือผ่าตัด

กระดูกด้วยมือ ขนาดศึกษากำาหนด 10% ของจำานวน set 

เครื่องมือผ่าตัดกระดูกของแต่ละ set ที่ใช้ใน 1 เดือน ดังนั้น

ขนาดศึกษา (จำานวนช้ิน) จำาแนกตามชนิดของแต่ละ set

ทดสอบประสทิธภิาพการทำาความสะอาดเครือ่งมอืทางการแพทย์ 
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หลังล้างด้วยมือ โดยใช้ชุดทดสอบโปรตีนตกค้าง (protein 

detection test) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และ

คำานวณเป็นร้อยละ

ผล : เครื่องมือผ่าตัดกระดูกทั้งหมด 57 ชิ้น ผ่านการ

ทดสอบร้อยละ 28.1 เมื่อจำาแนกเป็นแต่ละ set เครื่องมือ

ผ่าตดั พบว่า set ผ่าตัดเลก็ และ set mini-plate (maxillofacial) 

ผ่านร้อยละ 71.4 set ใส่ set screw ไม่ผ่านการทดสอบ

ทั้งหมด

อภิปราย

เคร่ืองมอืทีล้่างคราบโปรตนีออกยากเกดิจากเครือ่งมอื

สัมผัสกับเลือด สารคัดหลั่ง นำ้าเมือก นำ้ามัน หรือสารต่างๆ 

นานเกินไป และมี ท่อ ข้อต่อ รอยหยัก รูลึก เพื่อเป็นข้อมูล

พื้นฐานในการประกันคุณภาพงานบริการของหน่วยจ่ายกลาง

และแสดงผลลัพธ์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นตามตัวชี้วัดคุณภาพการ

ปฏิบัติการทำาให้ปราศจากเช้ือในหน่วยจ่ายกลางในเรื่องของ

ประสิทธิภาพการทำาความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์โดย

ไม่พบสารโปรตีนตกค้างร้อยละ 0 

ข้อยุติ และการน�าไปใช้

การล้างเครือ่งมอืด้วยมอื ยงัพบว่ามสีารโปรตนีตกค้างอยู่

แต่อย่างไรก็ตาม ในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์

โดยใช้ผลการวัดประสิทธิภาพทางชีวภาพหลังทำาให้ปราศจาก

เช้ือ พบว่าผ่านทั้งหมดควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาวิธีการล้าง

เครือ่งมอืให้ปราศจากสารโปรตนีตกค้างด้วยวธิอีืน่ เช่น การล้าง

ด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ
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