
PNC1107 บทที่ 2 

การจัดเตรียมอุปกรณท์ี่ใช้ในการแพทย์และการพยาบาล 

อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 

วัตถุประสงค์  เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิชานี้แล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. บอกประเภทของอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลได้ 

2. บอกวิธีการการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลได้ 

3. บอกวิธี Sterile เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาลได้  

ค าว่า "เครื่องมือแพทย์" ให้หมายถึง เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุท่ีใช้ส าหรับในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม การประกอบโรคศิลปะ การพยาบาลและ ผดุงครรภ์  

ค าว่า "อุปกรณ์การแพทย์" จึงหมายถึง ของใช้ประจ าอยู่กับเครื่องมือแพทย์เป็นอาจิณ เพ่ือประโยชน์แก่

การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอ่ืน 

รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2531 ให้นิยาม ความหมายถึง 4 ความหมาย 

เครื่องมือแพทย์นั้นแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 

1. อุปกรณ์การแพทย์ เป็นอุปกรณ์ใช้ในการรักษา การพยาบาล เช่น มีดผ่าตัด กรรไกรผ่าตัด เครื่องวัด

ความดัน ปรอทวัดไข้ เป็นต้น 

2. บริภัณฑ์การแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เครื่องสลายนิ่ว เป็นต้น 

3. วัสดุการแพทย์ เป็นวัสดุที่ใช้ในการรักษา การพยาบาลเช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ ผ้าก๊อซ ซิลิโคน 

(Silicone) 

4. เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น ชุดน้ ายาตรวจการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ชุดตรวจน้ าตาล ในปัสสาวะ 

เครื่องมือทันตกรรม เป็นต้น 

ปัจจุบันได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข(เพ่ิมเติม) ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเครื่องมือ

แพทย์ หลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน อาทิ เช่น ถุงยางอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 

2535 เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย เป็นต้น 

 

อุปกรณ์ ชื่ออังกฤษ การใช้งาน 
หูฟังแพทย์ Stethoscope ช่วยฟังเสียงการอัตราการเต้นของหัวใจ 

กระบอกฉีดยา Syringe กระบอกฉีดยาส าหรับฉีดสารหรือยาเข้า
ร่างกาย 
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อุปกรณ์ ชื่ออังกฤษ การใช้งาน 
เครื่องวัดความดัน

โลหิต 
Mercury 

Sphygmomanometer 
ใช้วัดความดันเลือดในร่างกาย 

เครื่องวัดความดัน
โลหิต 

Automatic Blood Pressure 
Measurement Device 

ใช้วัดความดันเลือดในร่างกายและอัตราการ
เต้นของหัวใจว่าปกติหรือไม่  และวัดปริมาณ
ออกซิเจนในเลือด 

ผ้าพันแผล Bandages ใช้ห้ามเลือด, ป้องกันการติดเชื้อ,พันเฝือกใน
รายกระดูกหัก,ใช้ยึดผ้าปิดแผลให้อยู่กับ
ที ่เอาไว้ยึดกระดูกท่ีหัก หรืออวัยวะที่
แพลง   ซึ่งมี 2 แบบด้วยกันเช่นแบบ
ธรรมดา  และแบบยืดได้ 

ถาดเครื่องมือ Medical tray เอาไว้ใส่อุปกรณ์ท าแผล เช่น แผลผ่าตัด 
ส าลี cotton เอาไว้เช็ดท าความสะอาดบาดแผล ใช้ร่วมกับ

น้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์หรือเบตาดีน 
ฯลฯ 

ผ้าก๊อซ gauze dressing ใช้ส าหรับพันแผล ปิดแผล ป้องกันอากาศหรือ
เชื้อโรคเข้าปากแผล 

ปรอทวัดไข้ Thermometer ใช้วัดอุณหภูมิร่างกาย  ดูว่าเป็นไข้หรือไม่ 
กรรไกรตัดเนื้อเยื่อ Metzenbaum scissors เอาไว้ตัดเนื้อเยื่อ (เวลาท าแผล) 

ผ้าปิดปาก mask เอาไว้ปิดปาก ปิดจมูกป้องกันเชื้อโรคแพร่เข้าสู่
ร่างกายตนเอง หรือจากร่างกายตนเองไปสูคน
อ่ืน 

ชามรูปไต Emesis Or Plus Basin เอาไว้ทิ้งสิ่งของสกปรกเช่น ส าลีที่เช็ดแผลแล้ว 
คีมคีบแผล Dressing Forceps ใช้คีบอุปกรณ์ท าแผล คีบแผล 

กระบอกปัสสาวะหญิง Female Urinal ให้คนไข้หญิงใช้ถ่ายปัสสาวะ 

กระบอกปัสสาวะชาย Male Urinal  ให้คนไข้ชายใช้ถ่ายปัสสาวะ 

ผ้าคล้องแขน Arm sling ใช้กรณีที่มีกระดูกต้นแขนหัก หรือกระดูกปลาย
แขนหัก เมื่อตกแต่งบาดแผลและเข้าเฝือก
ชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว จะคล้องด้วยผ้าคล้อง
แขน เพ่ือลดอาการบวม 

 

 



3 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 

 

ปรอทวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 

ปรอทวัดอุณหภูมินั้นใช้ในทุกที่และการรักษาทุกระดับ ตั้งแต่การตรวจร่างกายโดยทั่วไปจนถึงในแผนก

ฉุกเฉิน โดยในขณะนี้มีปรอทวัดอุณหภูมิชนิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิลง โดยปรอทชนิด

อิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้กับร่างกายส่วนใดก็ได้โดยเฉพาะ เช่นในปาก การหนีบรักแร้ ทางทวาร หรือในหู 

Pulse oximeter  

ส าหรับเครื่องมือ Pulse oximeter ใช้ในการวัด oxygen ของร่างกาย เนื่องจากในทุกๆเซลล์ของ

ร่างกายต้องการออกซิเจน ซึ่งเป็นก๊าซท่ีจ าเป็นในการเกิดเเมทาบอลิซมของสารอาหารและสร้างพลังงาน ดังนั้น

ร่างกายเรามีกลไกควบคุมระดับออกซิเจนในเลือด จากระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ และ

ระบบสารเคมีในเลือดมากมาย พอเกิดอาการออกซิเจนในเลือดต่ า หมายถึง แรงดันของออกซิเจนในเลือดต่ า

กว่าปกติ หรือวัดค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดได้น้อยกว่าปกตินั่นเอง ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน

เลือดนั้นบอกว่า ออกซิเจนที่อยู่ในเลือดมีมากเพียงใด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้  

เมื่อออกซิเจนในเลือดต่ า ร่างกายจะพยายามปรับสมดุลในตัวเอง เพื่อรักษาระดับออกซิเจนไม่ให้ตก

ก่อน โดยการหายใจที่เร็วขึ้น แรงขึ้น หัวใจก็พยายามสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ มากขึ้น โดยจะเต้นเร็วและ

แรงขึ้นด้วยเช่นกัน ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้น 

หากยังไม่สามารถรักษาระดับออกซิเจนในเลือดให้เพียงพอไว้ได้ ก็จะส่งผลให้เซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย

เริ่มท างานผิดปกติ น าไปสู่ภาวะของการเกิดของเสียในเซลล์มากข้ึน มีความเป็นกรดในเซลล์ในร่างกายมากข้ึน 

จนในที่สุดเซลล์จะสูญเสียหน้าที่ท างานไม่ได้ หมายถึงการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายล้มเหลว 

หูฟัง (Stethoscopes) 

หูฟังน่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รู้จักกันดีที่สุด ซึ่งใช้ฟังเสียงหัวใจ เสียงปอด และแม้แต่เสียงการ

ไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดด า 

หูฟังช่วยวินิจฉัยภาวะต่าง ๆ ดังนี้ 

 ปอดอักเสบติดเชื้อ 

 หลอดลมอักเสบ 

 อาการใจสั่น 

 โรคหัวใจ 

 หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

 ปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจ 

หูฟังยังถูกใช้ร่วมกับเครื่องวัดความดัน (sphygmomanometer) เพ่ือวัดความดันโลหิตอีกด้วย 

หูฟังแบบใช้ไฟฟ้า (electronic stethoscopes) พัฒนาคุณภาพของเสียงเมื่อฟังเสียงโทนต่ าของเสียง

หัวใจ หรือเสียงโทนสูงของปอด โดยอาจถูกต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกเก็บเสียงไว้ โดยเสียงที่ว่าอาจถูก
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ส่งให้คนหลายๆคนได้ฟัง หรือส่งไปยังหูฟังอ่ืนที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนของแพทย์ใช้ทุน 

แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

เครื่องวัดความดัน (Sphygmomanometer) 

มีหลักฐานการศึกษาทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้วว่าการวัดความดันโลหิตเป็นสิ่งส าคัญในการประเมิน

สุขภาพโดยรวมของคน ๆ หนึ่ง 

เครื่องวัดความดันช่วยวินิจฉัยภาวะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 เบาหวาน 

 ความดันโลหิตสูงหรือต่ า 

 โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (arterial hardening) 

 ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัว (arterial plaque) 

 ภาวะความดันโลหิตต่ า 

 ความดันโลหิตสูงยังเกี่ยวข้องกับหลายโรค โดยมีอุปกรณ์หลายชนิดที่ใช้วัดความดันโลหิต ได้แก่ 

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดวัดด้วยมือ (manual sphygmomanometer) ซึ่งเชื่อถือได้มากที่สุด 

เครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอทไม่จ าเป็นต้องท าการปรับให้เที่ยงตรงเป็นประจ า จึงใช้ในสถานการณ์ที่มีความ

เสี่ยงสูง 

เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดขดลวด (aneroid sphygmomanometer) มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า

เล็กน้อย เนื่องจากอาจเสียความเท่ียงตรงไปได้เมื่อตกกระแทก ซึ่งเกิดข้ึนได้บ่อยในการท างาน ดังนั้นเครื่อง

ชนิดนี้รุ่นที่มีท่ีหุ้มป้องกันจะช่วยลดโอกาสการเสียหายจากการตกได้ แต่เพ่ือให้แน่ใจ ก็ควรตรวจสอบความ

เที่ยงตรงด้วย โดยเครื่องวัดความดันชนิดขดลวดจะข้ึนตัวเลขค่าความดันให้อ่านได้ และมีลูกยางท่ีมีลิ้นกั้น

อากาศ 

เครื่องวัดความดันจากนิ้วมือชนิดดิจิตัล (Digital finger blood pressure monitor) เป็นเครื่องวัด

ความดันที่เล็กที่สุดและพกพาง่ายที่สุด ซึ่งแม้จะใช้งานได้ง่าย แต่ความแม่นย าก็อาจน้อยกว่าหน่อย 

เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตัล (Digital sphygmomanometer) เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เช่นเดียวกับ

เครื่องวัดความดันจากนิ้วมือชนิดดิจิตัล ซึ่งสามารถท าให้ปลอกแขนวัดความดันขยายใหญ่ขึ้นได้ทั้งจากการบีบ

มือหรือโดยอัตโนมัติ เครื่องชนิดนี้ใช้งานง่าย แต่ไม่ได้วัดความดันโลหิตออกมาโดยตรง ตัวเลขที่วัดได้หมายถึง

ความดันของเส้นเลือดแดง (Arterial pressure) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของความดัน Systolic และความดัน 

Diastolic ซึ่งเครื่องวัดความดันชนิดนี้จะต้องมาประมวลผลอีกรอบว่าความดัน Systolic และความดัน 

Diastolic จะเป็นเท่าไหร่ เครื่องมือนี้จะเป็นประโยชน์ในสถานที่ที่มีเสียงดังซึ่งเครื่องมือชนิดวัดมือจะด้อย

ประสิทธิภาพ เนื่องจากแพทย์จะต้องคอยฟังเสียง Korotkoff sound ในการวัดความดันโลหิตแบบวัดมือ 
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เครื่อง Ophthalmoscope 

เครื่องมือนี้ถือด้วยมือได้ และท าให้แพทย์สามารถส่องดูจอตาของผู้ป่วยได้ เครื่องมือชนิดนี้มักใช้ในการ

ตรวจส าหรับผู้ป่วยนอก 

เครื่อง Ophthalmoscope ใช้วินิจฉัยภาวะดังนี้ 

 การติดเชื้อแบคทีเรีย 

 จอประสาทตาลอก 

 ต้อหิน (glaucoma) 

Direct Ophthalmoscope จะให้ภาพหัวตั้งที่มีก าลังขยายประมาณ 15 เท่า โดยเครื่องมือนี้จะถูกถือ

ให้อยู่ชิดตาของผู้ป่วยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

Indirect Ophthalmoscope จะให้ภาพหัวกลับที่มีก าลังขยาย 2-5 เท่า โดยจะอยู่ห่างจากตาของ

ผู้ป่วย 24-30 นิ้ว และแสงที่ใช้ส่องก็แรงกว่า ท าให้ตรวจผู้ป่วยต้อกระจกได้มีประสิทธิภาพมากกว่า Direct 

Ophthalmoscope 

เครื่องตรวจหู Otoscope 

Otoscope เป็นอุปกรณ์ถือด้วยมือ ที่ท าให้แพทย์สามารถตรวจดูในรูหูของผู้ป่วย และตรวจดูเยื่อแก้วหู

ผ่านทางเลนส์ขยายได้ 

Otoscope ช่วยในการวินิจฉัยภาวะดังนี้ 

 การติดเชื้อของหู 

 โรคเสียงดังในหู (Tinnitus) คือมีเสียงวิ้ง ๆ ในหู 

 สาเหตุของอาการบ้านหมุนหรือเวียนศีรษะ 

 โรคน้ าในหูไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) 

 การอักเสบของหูชั้นนอก (Swimmer’s ear) 

ส่วนหัวของ Otoscope จะมีไฟส่องอยู่ ซึ่งไฟและเลนส์ขยายจะช่วยให้เห็นหูชั้นนอกและหูชั้นกลางได้ 

ส่วนที่แพทย์สอดเข้าไปในรูหูเรียกว่า Speculum ชนิดใช้แล้วทิ้ง ซึ่งจะอยู่ในที่เก็บในห้องตรวจ ดังนั้น 

Speculum อันใหม่จะถูกใช้ส าหรับผู้ป่วยแต่ละคนไป 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการตรวจการท างานทางไฟฟ้าของหัวใจ ซึ่งสามารถบันทึกอัตราการเต้น

ของหัวใจและความสม่ าเสมอได้ในระหว่างการตรวจ โดยทั้งคู่จะบ่งบอกถึงปัญหาในหัวใจได้ แพทย์สามารถ

อ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยบอกได้ว่าขนาดและต าแหน่งของห้องหัวใจเป็นอย่างไรบ้าง และการใช้งานที่ส าคัญ

ที่สุดของการตรวจนี้คือการวินิจฉัยความเสียหายที่มีต่อหัวใจ และประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาหรือการใส่

อุปกรณ์ 
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การบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์การแพทย์ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการบ ารุงรักษา 

หมายถึง การพยายามรักษาสภาพของเครื่องมือ การบ ารุงรักษา (Maintenance)เครื่องใช้ต่างๆ ให้มี

สภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา" การบ ารุงรักษานั้นครอบคลุมไปถึงการซ่อมแซม (Repair) เครื่องด้วย 

จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา 

การบ ารุงรักษามีจุดมุ่งหมายสรุปได้ 6 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้ท างานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือสามารถใช้เครื่องมือ

เครื่องใช้ได้เต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจัดหามามากที่สุด 

2. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการท างานสูง (Performance) และช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มี

อายุการใช้งานยาวนาน เพราะเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการ

ปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้ว เครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหาย หรือท างานผิดพลาด 

3. เพ่ือให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ การท าให้เครื่องมือเครื่องใช้มี

มาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใด ๆ เกิดขึ้น 

4. เพ่ือความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัย

เพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้ท างานผิดพลาด ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถท างานได้ตามปกติ อาจจะ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บแด่ผู้ใช้งานได้ การบ ารุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

5. เพ่ือลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช ารุดเสียหายเก่าแก่ ขาดการบ ารุงรักษา 

จะท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละอองหรือไอของสารเคมีออกมา มีเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็น

อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

6. เพ่ือประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะท างานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า 

น้ ามันเชื้อเพลิง ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี เดินราบเรียบ ไม่มีการรั่วไหลของ

น้ ามัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ 

ประเภทของการบ ารุงรักษา  

ในทางปฏิบัติสามารถแยกประเภทของการบ ารุงรักษาได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) หมายถึง การบ ารุงรักษาตามก าหนด ตาม

แผนงาน ตามระบบที่วางไว้ทุกประการ งานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ 

สามารถก าหนดระยะวัน เวลา สถานที่และจ านวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปด าเนินการได้ แนวทางการ

บ ารุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การบ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไข เข้ามา

ด าเนินการ ส่วนระยะเวลาเข้าไปท าการบ ารุงรักษา อาจจะก าหนดหรือวางแผนเข้าซ่อมแชมขณะเครื่องก าลัง
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ท างานอยู่หรือขณะเครื่องช ารุด (Break down Maintenance) หรือหยุดการใช้เครื่องเพ่ือท าการบ ารุงรักษา 

(Shut down) การซ่อมบ ารุงประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกขั้นตอน 

2. การบ ารุงรักษานอกแผน (Unplanned Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษานอกระบบงานที่วางไว้

เนื่องจากเครื่องเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหายอย่างกระทันหัน ต้องรีบเร่งท าการซ่อมแชมทันท่ีให้เสร็จ

เรียบร้อยทันการใช้งาน การบ ารุงรักษาประเภทนี้จะเกิดปัญหามากกว่าการบ ารุงรักษาตามแผน เนื่องจากไม่

สามารถทราบล่วงหน้าล่วงหน้ามาก่อน ไม่สามารถก าหนดวัน เวลา สถานที่ ที่แน่นอนได้ ท าให้ไม่สามารถ

เตรียมจัดหาผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์ อะไหล่ ที่จะใช้บ ารุงรักษาได้ทันที 

วิธีการบ ารุงรักษา 

นอกจากการแบ่งการบ ารุงรักษาออกเป็นประเภทและชนิดของการบ ารุงรักษาดังกล่าวแล้ว การ

บ ารุงรักษาแต่ละประเภทจะมีวิธีการเข้าไปบ ารุงรักษาแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มี

หน้าที่ควบคุมดูแล 

วิธีการบ ารุงรักษาที่ใช้อยู่เป็นประจ ามี 4 วิธีการ คือ 

1. การบ ารุงรักษาเป็นประจ า (Routine Maintenance) หมายถึง การท าการบ ารุงรักษาหรือตรวจสอบ

เครื่องประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน หรือประจ าปี เป็นลักษณะงานที่ท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากหรือสลับชับ

ซ้อนมากเกินไป เช่น 

-การสังเกต เช็ดถู ท าความสะอาดเครื่อง 

- การตรวจสอบหาสิ่งผิดปกติ 

- การหล่อลื่น 

-การปรับแต่ง เช่น จังหวะการเดินของเครื่อง และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

- การแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 

2. การบ ารุงรักษาหรือการซ่อมแชมตามแผนก าหนด (Period Scheduled Repaid) หมายถึง การ

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแชมตามก าหนดเวลาที่วางไว้ อันเนื่องมาจากสภาพอายุการใช้งานของเครื่อง หรือตาม

ก าหนดวันที่ไม่ได้ใช้เครื่อง แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

2.1 การซ่อมแชมเล็กน้อย (Minor Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้ 

- ช่อมแชมให้เครื่องสามารถท างานได้ตามปกติ 

- เป็นการซ่อมแชมงาย ๆ 

- ท าการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง 

- ท าการซ่อมแชมขณะที่เครื่องไม่ได้ใช้งาน ( Idle time) 

- ท าการซ่อมแชมเพ่ือเตรียมที่เริ่มงานใหม่ 

2.2 การซ่อมแซมขนาดปานกลาง (Medium Repair) มีลักษณะงาน ดังนี้ 



8 
 

เอกสารประกอบการสอนวิชา PNC 1107 ระบบการท างานหน่วยบริการสุขภาพและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล อ.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ 

 

- ต้องหยุดเครื่องท าการซ่อมแชม 

- ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างออกมาจากตัวเครื่อง เพ่ือท าการซ่อมแชม 

- ท าการปรับแต่งกลไกอุปกรณ์บางตัวให้เข้าที่ 

- ตรวจสอบชิ้นส่วนปรับต าแหน่งให้ถูกต้อง 

- ตรวจซ่อมชิ้นส่วนที่มีการก าหนดอายุการใช้งาน ซึ่งโดยปกติจะต้องถอดเปลี่ยน 

- เวลาหยุดท าการซ่อม (Down time) ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการซ่อมแชม เพื่อให้

สามารถใช้เครื่องได้ทันทีหลังซ่อม 

2.3 การซ่อมแชมใหญ่ (Major Overhaul) เป็นงานขนาดใหญ่ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 

- ถอดชิ้นส่วนของเครื่องออกมาเกือบทุกชิ้นส่วน 

- ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วน 

- ท าการประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ 

- ท าการกตสอบเดินเครื่อง 

3. การซ่อมแชมฉุกเฉิน (Emergency Repair) เป็นงานซ่อมแชมเครื่องเนื่องจากเกิดการช ารุด ขัดข้อง 

โดยไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามาก่อน มีลักษณะงาน ดังนี้ 

- ช่อมแชมเครื่องเมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย (Break down Maintenance) 

- ท าการแก้ไขเมื่อเกิดการขัดข้อง (Corrective Maintenance) 

- ท าการยกเครื่องใหม่หมด (Overhaul) เนื่องจากการซ่อมแซมไม่ดีพอ ท าให้เกิด 

ความเสียหายก่อนก าหนดเวลาอันสมควร (ซึ่งอาจจะเป็นการซ่อมแชมเล็กน้อย ขนาดปานกลาง 

หรือการซ่อมแชมใหญ่ก็ได้) 

4. การซ่อมแชมเพื่อดัดแปลง (Recovery Overhaul) เป็นงานซ่อมแชมเครื่องเก่ามากหรือเครื่องที่ต้อง

ท าการซ่อมแชมหลาย ๆ ครั้งแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องท าการปรับปรุงและดัดแปลง 

(Modified) ให้เหมาะสมกับการใช้งานสาเหตุการช ารุดของเครื่องมือเครื่องใช้ และการแก้ไข 

การท าให้ปราศจากเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( Sterilization) 

การท าให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) หมายถึง กระบวนการก าจัดหรือท าลายเชื้อจุลินทรีย์ทุก

ประเภทรวมทั้งสปอร์ของเชื้อด้วย การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะการเจ็บป่วยรุนแรง และจ าเป็นต้องเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาจได้รับเชื้อ จากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ได้ หากอุปกรณ์นั้นมีเชื้อโรคปนเปื้อน

อยู่ การท าให้ปราศจากเชื้อ จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 

วิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ แบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 

1. วิธีทางกายภาพ (Physical method) 

1.1 การใช้ความร้อน (Thermal or Heat sterilization) 
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1.2 การใช้รังสี (Ionizing radiation) 

2. วิธีการทางเคมี (Chemical method) 

2.1 การใช้แก๊ส ได้แก่ Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas   

2.2 การใช้สารเคมี (Chemical sterilants ) คือ การใช้น้ ายาท าลายเชื้อชนิด high level 

disinfectant ได้แก่ 2%Glutaraldehyde  

1. วิธีทางกายภาพ (Physical method) 

1.1 การใช้ความร้อน (Thermal or Heat sterilization) เป็นวิธีท าให้ปราศจากเชื้อที่ควร

เลือกใช้ก่อน เพราะประหยัด ปฏิบัติได้ง่าย และมีประสิทธิภาพดี แบ่งเป็น  

• การใช้ความร้อนชื้น (Moist heat or steam under pressure) 

• การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat or Hot air oven) 

• การใช้ความร้อนชื้น (Moist heat or steam under pressure)   

เป็นการนึ่งไอน้ าภายใต้ความดัน เป็นวิธีการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ โดยใช้ความร้อนชื้น ซึ่งเป็น

วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด โดยการใช้เครื่องนึ่งไอน้ า ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ระยะเวลาที่นึ่งจะ

ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความดัน ซึ่งหากอุณหภูมิสูงขึ้น และความดันสูงขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้

ปราศจากเชื้อจะสั้นลง ใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่ทนความร้อน และความชื้น อุปกรณ์ท่ีสามารถท าให้ปราศจากเชื้อ

ด้วยวิธีนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีมีผิวเรียบแข็ง เช่น เครื่องมือผ่าตัด ภาชนะท่ีท าด้วยสแตนเลส เป็นต้น 

ชนิดของเครื่องนึ่งไอน้ า (Stream sterilizer)  แบ่งตามลักษณะการก าจัดอากาศออกจากเครื่องได้เป็น 

3 ชนิด คือ   

1. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer) 

2. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดเครื่องดูดอากาศ (Prevacuum steam sterilizer) 

3. Flash sterilizer 

1. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดแทนที่อากาศ (Gravity displacement sterilizer) ใช้ระบบไอน้ าแทนที่อากาศ 

ซึ่งอยู่ภายในช่องอบ เมื่อความดันภายในช่องอบสูงขึ้น ไอน้ าจะผลักดันอากาศท่ีอยู่ภายในช่องอบออกสู่

ภายนอก ท าให้ความดันเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนท าให้อุณหภูมิของไอน้ าสูงขึ้น จนถึงระดับที่ก าหนด ซึ่งทราบได้

จากมาตรวัดอุณหภูมิ 

2. เครื่องนึ่งไอน้ าชนิดเครื่องดูดอากาศ (Prevacuum steam sterilizer) ใช้ระบบสุญญากาศ ดูด

อากาศภายในเครื่อง และภายในห่ออุปกรณ์ออกไป โดยผ่านท่อใต้เครื่อง ภายในเครื่องจะปล่อยไอน้ าเข้ามา 

จนกระท่ังความดัน และอุณหภูมิสูงตามที่ก าหนด 
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3. Flash sterilizer เป็นการท างานที่ใช้หลักการเดียวกับ Gravity displacement sterilizer มักใช้กับ

อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนขณะผ่าตัด เช่น อุปกรณ์ท่ีตกลงพ้ืน และเป็นอุปกรณ์ท่ีมีเพียงชิ้นเดียว และจ าเป็นต้อง

ใช้ในการผ่าตัด 

 

 

ชนิดของ  Steam sterilizer อุณหภูม ิ (OC) ความดัน (ปอนด์/ตารางนิ้ว) เวลา  (นาที) 

Gravity displacement sterilizer 

Gravity displacement sterilizer 

Prevacuum steam sterilizer 

Flash sterilizer 

121 - 123 

132 - 135 

132 - 135 

132 - 135 

15 - 17 

27 

27 

27 

15 - 30 

10 - 25 

3 - 4 

3 

ที่มา : อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2541 : 105 

การใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat or Hot air oven) การท าให้ปราศจากเชื้อวิธีนี้ ใช้หลักการน า

ความร้อน โดยความร้อนจากเครื่อง จะสัมผัสกับพ้ืนผิวด้านนอกของอุปกรณ์ แล้วค่อยๆ ผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ โดย

จะใช้อุณหภูมิสูง เป็นระยะเวลานาน มักใช้ส าหรับอุปกรณ์ประเภทเครื่องแก้ว ของมีคม, Glycerine, 

Vaseline เป็นต้น อุณหภูมิ และระยะเวลาส าหรับการท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง  

อุณหภูมิ(OC) เวลา (นาที) 
160 120 
170 60 
180 30 

ที่มา : อะเคื้อ อุณหเลขกะ, 2541 : 179 

การท าให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีนี้ความร้อนจะค่อยๆ แทรกซึมสู่อุปกรณ์อย่างช้าๆ ท าให้ต้องใช้

ระยะเวลานาน การอบความร้อนเหมาะส าหรับอุปกรณ์ท่ีมีลักษณะแหลม มีคม เข็มและกระบอกฉีดยา วุ้นและ

แป้ง ความร้อนแห้งไม่ท าให้อุปกรณ์เป็นสนิม ไม่มีผลเสียต่ออุปกรณ์ท่ีมีคม การอบความร้อนเป็นวิธีการท าให้

ปราศจากเชื้อที่ใช้อุณหภูมิสูงและใช้ระยะเวลายาวนาน 

เครื่องอบความร้อนที่ใช้ในโรงพยาบาลเรียกว่า Hot air oven เครื่องอบความร้อนท างานโดยใช้

หลักการน าความร้อน โดยความร้อนจากเครื่องจะสัมผัสพ้ืนผิวด้านนอกของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อน แล้ว

ความร้อนจะค่อยๆ ถูกน าผ่านเข้าสู่เนื้อวัสดุ ดังนั้นขณะที่ความร้อนค่อยๆ ผ่านเข้าสู่เครื่องมือหรือวัสดุ เชื้อจุล

ชีพที่มีอยู่ที่เครื่องมือหรือวัสดุที่ต้องการท าให้ปราศจากเชื้อจะถูกท าลาย สิ่งส าคัญที่สุดคือ การที่ความร้อนผ่าน

เข้าสู่อุปกรณ์อย่างทั่วถึง ไม่ใช่เพียงความร้อนสัมผัสกับพ้ืนผิวนอกของอุปกรณ์เท่านั้น 
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Dry heat sterilizer เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้ง 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการอบความร้อน 

การอบความร้อนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. อุณหภูมิหรือความร้อนที่สัมผัสอุปกรณ์ อุณหภูมิที่ก าหนดไว้ส าหรับการท าให้ปราศจากเชื้อ

ด้วยการอบความร้อนคือ 160 องศาเซลเซียสหรือ 320 องศาฟาเรนไฮท์ 

2. ระยะเวลาที่ความร้อนสัมผัสอุปกรณ์ ระยะเวลาที่ใช้จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนด หากใช้เวลา

สั้นไป การท าให้ปราศจากเชื้อจะไม่มีประสิทธิภาพ ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้ปราศจากเชื้อโดยการอบความ

ร้อน แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ 

 Penetration time เป็นระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการท าให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงเท่าที่

ต้องการ 

 Holding time หรือ Exposure period เป็นระยะเวลาที่วัสดุอุปกรณ์ต้องสัมผัสความ

ร้อนที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ก าหนด 

 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้ปราศจากเชื้อ 
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กราฟ ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้ปราศจากเชื้อ 

ที่มา Gardner, J.F & Peel, M.M.(1991). Introduction to sterilization,Disinfection and Infection Control. 

(2nd ed.).  Melbourne: Churchill Livingstone. Page 64 

1.2 การใช้รังสี เป็นการใช้รังสีในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ แบ่งเป็น 2 ชนิด(3) 

•  Ionizing radiation 

รังสีแกมมา (Gamma rays) มีพลังงานสูง สามารถท าให้ของที่ห่อมิดชิดปลอดเชื้อได้โดยไม่มี 

กัมมันตภาพรังสีตกคางอยู ได้จาก Isotope กัมมันตรังสี (radioactive isotope) เชน Cobalt 60, 

Cesium 137 ท าให้เกิดกระบวนการ Ionization ของสารในเซลล์ ท าให้รบกวนการท างานของน้ าย่อยต่างๆ

และ ท าลาย DNA จนท าให้เชื้อจุลชีพตายในที่สุด 

 Non-ionizing radiation รังสี Ultra violet, UV ความยาวคลื่น 240-280 nm 

เป็นการใช้รังสีคลื่นสั้น ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ รังสีที่มีความยาวคลื่นสั้น 240-280 nm. ชวง

คลื่นที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 260 nm ท าลาย DNA : โดยเกิด Pyrimidine dimer โดยเฉพาะ 

Thymine dimers แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างเอนไซมตัดบริเวณท่ีเกิด Dimers และซอมแซมสวน

ที่ถูกท าลายได้  ไม่มีฤทธิ์ท าลายเชื้อ Hepatitis B หรือ HIV 

ขอเสีย UV 

 อ านาจทะลุทะลวงต่ า 

 ใชส าหรับเชื้อที่อยู่ผิวเรียบ โดยเฉพาะตูที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ TB 

 การเปิดใชรังสี UV ในหองผาตัด หองโถง ท าลายเชื้อได้น้อย ได้ผลดีเมื่อรังสีถูกจุลชีพโดยตรง 

 ขอควรระวัง 

 ผู้ที่รับแสงนี้อาจมีผื่นแดงท่ีผิวหนัง (skin erythema) 
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 เยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) 

2. วิธีการทางเคมี (Chemical method) 

2.1 การใช้แก๊ส ได้แก่ Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas, Hydrogen peroxide 

plasma  และ Peracetic acid ใช้ในอุปกรณ์ท่ีไม่สามารถทนความร้อนและความชื้นได้ ได้แก่ อุปกรณ์

ประเภทเครื่องยาง เช่น Airway, Mask และสายยางต่างๆ เป็นต้น และเป็นวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อที่ควรใช้

เมื่อจ าเป็น  

แก๊ส EO ใช้ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ หรือเครื่องมือที่ทนความร้อนและความชื้นไม่ได้, 

EO เป็นสารเคมีท่ีสามารถท าลายเชื้อจุลชีพ และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย 

คุณสมบัติของแก๊ส EO 

แก๊ส EO มีพิษ ไม่มีสี ที่ความเข้มข้นต่ าจะไม่มีกลิ่น แต่ที่ความเข้มข้นสูงกว่า 700 ppm. จะมี

กลิ่นคล้ายอีเธอร์  หากมีความเข้มข้นสูงกว่า 3% อาจเกิดการระเบิดได้ EO สามารถท าลายเชื้อจุลชีพทุกชนิด

รวมทั้งสปอร์ของเชื้อ Bacillus subtilis ซึ่งมีความคงทนมากกว่าเชื้ออ่ืนๆ ในการประเมินประสิทธิภาพการท า

ให้ปราศจากเชื้อด้วย EO จึงใช้เชื้อ B.subtilis เป็นตัวบ่งชี้ แก๊ส EO ไม่กัดกร่อนและไม่ท าให้พลาสติกหรือยาง

เสื่อมคุณภาพ แก๊สนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ห่ออุปกรณ์และแพร่กระจายไปสัมผัสอุปกรณ์ได้รวดเร็ว 

 
ระบบเครื่องอบแก๊ส EO 
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เครื่องอบแก๊ส EO แบ่งออกตามลักษณะของแก๊ส EO ที่ใช้ได้เป็น 2 ระบบคือ 

-ระบบแก๊ส EO บริสุทธิ์ (100% EO) ใช้แก๊ส EO ที่บรรจุอยู่ในหลอดขนาดเล็ก สามารถควบคุม

ความเข้มข้นของแก๊สให้คงที่ได้ ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้ความดันต่ ากว่าความดันบรรยากาศ 

-ระบบแก๊ส EO ผสมกับแก๊สเฉื่อยอื่นๆ เช่น ผสมกับฟรีออน (CFC) หรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งโดยทั่วไปจะบรรจุในถังขนาดใหญ่ 25 – 30 กิโลกรัม ระบบนี้มีจุดอ่อนคือ ระดับความเข้มข้นของแก๊ส EO 

อาจไม่แน่นอนหรือไม่เพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากความหนาแน่นของแก๊สเฉื่อยที่ผสมในถังบรรจุอาจไม่สม่ าเสมอ 

และระบบนี้เครื่องจะท างานที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท าให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO 

 อุณหภูมิ (Temperature)  

อุณหภูมิสูงขึ้นจะช่วยให้การแทรกซึมของแก๊ส EO ดีขึ้น และช่วยลดระยะเวลาที่อุปกรณ์ต้อง

สัมผัสกับแก๊ส EO ลง การท างานของแก๊ส EO จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.74 เท่า หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนทุก 10 

องศาเซลเซียส  

การท าให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO อุณหภูมิที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 49 – 60 องศาเซลเซียส 

 ความเข้มข้นของแก๊ส EO 

ความเข้มข้นต่ าที่สุดของแก๊ส EO ที่นิยมใช้ในการท าให้ปราศจากเชื้อคือ 450 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ซึ่งจะใช้เวลาในการท าให้ปราศจากเชื้อไม่นานเกินไป  การใช้แก๊สที่มีความเข้มข้นสูงถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

จะช่วยให้ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมผัสแก๊สลดลงครึ่งหนึ่ง แต่การใช้ความเข้มข้นสูงกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ไม่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ  อย่างไรก็ตาม เครื่องอบแก๊ส EO ที่ใช้ใน

โรงพยาบาลทั่วไปจะใช้ความเข้มข้นของแก๊ส EO ระหว่าง 700 – 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือให้แก๊สสามารถ

แทรกซึมผ่านวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ได้สะดวก 

 ความชื้น (Humidity)  

ความชื้นจะช่วยเร่งปฏิกิริยาระหว่าง EO กับโปรตีนของเชื้อแบคทีเรีย โดยปกติจะใช้ความชื้น

สัมพัทธ์ระหว่าง 30 – 60% โดยการพ่นน้ าเข้าไปในช่องอบ  เมื่อองค์ประกอบทั้งสามเป็นไปตามที่ก าหนด

จะต้องใช้ระยะเวลาในการท าให้ปราศจากเชื้อนานระหว่าง 1 ½ - 6 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น ที่ระดับความชื้น

สัมพัทธ์ 30 – 50% ที่อุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส จะต้องใช้เวลาในการท าให้ปราศจากเชื้อนาน 4 

ชั่วโมง ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ใช้ในการท าให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO ที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงงาน

อุตสาหกรรรม อยู่ระหว่าง 50 – 90% ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะและขนาดของอุปกรณ์ท่ีต้องการท าให้ปราศจาก

เชื้อ  หากเครื่องอบแก๊ส EO ใช้อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ควรใช้ความชื้นสัมพัทธ์ 70% 

 เวลา (Time)  
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ระยะเวลาที่ใช้ในการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้แก๊ส EO ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในช่องอบ

ด้วย หากใช้อุณหภูมิต่ าจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่แก๊สสัมผัสกับอุปกรณ์นานขึ้นกว่าการใช้อุณหภูมิสูง 

ข้อดีของ EO 

1) สามารถใช้ท าให้อุปกรณ์ท่ีไม่สามารถทนความร้อน เช่น พลาสติก ที่มีจุดหลอมละลายต่ า 

ปราศจากเชื้อEO เป็นวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะส าหรับอุปกรณ์ที่อาจ

ถูกกัดกร่อนโดยไอน้ าและความชื้น 

2) EO สามารถแทรกซึมผ่านวัสดุที่มีลักษณะเนื้อวัสดุเป็นรูพรุนได้ทุกชนิด (all porous 

materials) แต่ EO ไม่สามารถแทรกซึมผ่านโลหะ แก้ว และสารหล่อลื่นที่ท าจาก petroleum 

ได้ จะสามารถแทรกซึมผ่านน้ ามัน ของเหลว หรือแป้งได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณของสาร

เหล่านี้ที่บรรจุในภาชนะ หากมีการให้สารเหล่านี้เป็นชั้นบางๆ EO จะสามารถแทรกซึมผ่านได้ 

3) เครื่องอบแก๊ส EO ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงช่วยลดความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติได้ 

ข้อเสียของ EO 

1) การท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ EO มีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ท าให้ต้องมีการควบคุม

ก ากับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2) การท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ EO เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าการท าให้

ปราศจากเชื้อโดยการใช้ไอน้ า 

3) เครื่องอบแก๊ส EO จะต้องออกแบบอย่างเหมาะสมเป็นพิเศษ จึงมักมีราคาแพง และแก๊ส EO เอง

ก็มีราคาแพง 

4) อุปกรณ์ที่ดูดซึมแก๊ส EO ขณะอยู่ในกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ เช่น อุปกรณ์ท่ีท าจากยาง 

polyethylene หรือ silicone จะต้องผ่านการระบายอากาศก่อนน าไปใช้กับผู้ป่วย 

5) การน าอุปกรณ์ไปท าให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ EO หลายๆ ครั้งหากไม่ผ่านการระบายอากาศด้วย

วิธีที่ถูกต้องเหมาะสม อาจท าให้เกิดการสะสมของ EO ท าให้ความเข้มข้นของ EO ในอุปกรณ์ท่ี

ท าจากวัสดุที่มีรูพรุนสูงขึ้น 

6) EO มีอันตรายต่อผิวหนังและเยื่อบุของร่างกาย การหายใจแก๊ส EO เข้าสู่ร่างกาย จะท าให้เกิด

การระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ  

7) การสัมผัส EO มากเกินกว่ามาตรฐาน เป็นเวลานานท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เพราะ EO 

เป็นสารก่อมะเร็ง อาจท าให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือด เป็นสารที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ gene 

อาจท าให้เกิดการแท้ง เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม เนื่องจากการท าลายโครโมโซมและความ

ผิดปกตขิองระบบประสาท 
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อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่สามารถท าให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบแก๊ส EO 
ประเภทของอุปกรณ์ ตัวอยา่งอุปกรณ์ 

Anesthetic and respiratory therapy equipment  Airways 

 Endotracheal tubes 

 Masks (other rubber items) 

 Tourniquets 

Cardiac equipment  Cardiac catheters 

 Heart-lung apparatus 

 Transducers 

Devices and materials for implantation  Breast implants 

 Cardiac pacemakers and leads 

 Cardiac valves 

 Orthopedic prostheses 

Diathermy equipment  Tissue implants 

 Cautery pencils 

 Cautery tips 

 Electrical leads 

Endoscopic instruments  Arthroscopes 

 Cystoscopes 

 Laparoscopes 

 Resectoscopes 

Medical and dental equipment  Centrifuge bowls (for blood cell separation) 

 Cryoprobes 

 Dental handpieces 

 Dermatomes (some types) 

 Drills (battery powered) 

 Electronic equipment 

 Mechanical ventilators 

 Microsurgical accessories 

 Nebulizers 

 Oxygen tents 

 Plastic bath linings 

 Urological stone extractors 
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2.2 การใช้สารเคมี (Chemical sterilant) คือ การใช้น้ ายาท าลายเชื้อชนิด high level 

disinfectant ได้แก่ 2% Glutaraldehyde ใช้ในชื่อผลิตภณัฑ์ Cidex ใช้ความเข้มข้น ≥ 2% 

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท าให้อุปกรณ์ปราศจากเชื้อ 

1. การล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ ก่อนน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ 

2. เลือกวิธีการท าให้ปราศจากเชื้อ ให้เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์ 

3. ระยะเวลาที่ ไอน้ า ความร้อน แก๊ส หรือสารเคมีสัมผัสอุปกรณ์ จะต้องนานพอ และต้องสัมผัสกับทุก

พ้ืนผิวของอุปกรณ์  

หลักการเลือกวัสดุในการห่ออุปกรณ์เพ่ือน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ  

วัสดุที่ควรเลือกใช้ในการน ามาห่ออุปกรณ์ เพ่ือน าไปท าให้ปราศจากเชื้อ จะขึ้นอยู่กับวิธีการท าให้

ปราศจากเชื้อ และชนิดของอุปกรณ์ท่ีน ามาห่อ โดยทั่วไปส าหรับการอบด้วยไอน้ าจะใช้ผ้า หรือกระดาษบรรจุ

อุปกรณ์ทีเ่ป็นโลหะ ส าหรับแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ใช้พลาสติกชนิดโพลิเอทธิลีนด้วยกระดาษ/พลาสติก 

(plastic-paper) ซึ่งมีหลักในการพิจารณาเลือกใช้ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. วัสดุนั้นต้องยอมให้แก๊ส ความร้อนหรือไอน้ าผ่านได้ 

2. สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพเข้าไปภายในได้ 

3. สามารถทนต่อกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อได้ 

ลักษณะของห่ออุปกรณ์  

ห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาด รูปร่าง และเครื่องมือ ที่บรรจุอยู่ภายในแตกต่างกัน  จะต้องพิจารณาขนาดถึง 

และความแน่นของเครื่องมือที่บรรจุภายในห่อให้เหมาะสม เพ่ือให้ไอน้ า ความร้อน หรือแก๊สสามารถแทรกซึม

เข้าสู่อุปกรณไ์ด้อย่างทั่วถึง ซึ่งห่ออุปกรณ์ควรมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 12 X 12 X 20 นิ้วฟุต และหนักไม่เกิน 5.5 

กิโลกรัม (12 ปอนด์) 

ห่ออุปกรณ์ท่ีจะน าไปท าให้ปราศจากเชื้อทุกห่อ ต้องมีการระบุรายละเอียด เกี่ยวกับหมายเลขตู้ท่ีใช้ ครั้ง

ที่น าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่อง วันที่ท าให้ห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อ และวันที่ห่ออุปกรณ์ปราศจากเชื้อหมดอายุติด

ไว้บนห่ออุปกรณ์ทุกห่อ ก่อนที่จะน าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อ เพ่ือป้องกันการผิดพลาด  

การน าห่ออุปกรณ์เข้าเครื่องเพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อ ปฏิบัติดังนี้ 

1. ห่ออุปกรณ์ท่ีมีลักษณะแบน ควรวางบนชั้นวาง ในลักษณะตะแคง และถาดที่ใส่อุปกรณ์ท่ีมีช่องท่ีก้น

ถาด ควรจัดวางในแนวราบ 

2. ห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ควรวางไว้ชั้นล่าง และควรวางให้ห่างกันประมาณ 2-4 นิ้วฟุต โดยวางบน

ชั้นเดียวกัน และห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็ก ควรวางไว้ชั้นบน และแต่ละห่อควรห่างกันประมาณ 1-2 นิ้วฟุต และ

หากจ าเป็นต้องมีการจัดเรียงห่ออุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กซ้อนกัน ควรจัดวางในลักษณะที่ให้มีช่องว่างระหว่างห่อ
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อุปกรณ์กับผนังช่องอบ ทั้งด้านบนและด้านล่าง และต้องไม่ให้ห่ออุปกรณ์สัมผัสกับผนังด้านในพื้น หรือเพดาน

ช่องอบ ทั้งนี้เพ่ือให้การไหลเวียน และการแทรกซึมของตัวท าให้ปราศจากเชื้อเข้าได้ทั่วถึง  

3. จัดวางห่ออุปกรณ์ประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน และไม่ควรใส่ห่ออุปกรณ์ในช่องอบมากเกินไป จะท า

ให้กระบวนการปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ   

4. อุปกรณ์ที่เป็นชามอ่าง หรือเป็นภาชนะท่ีเป็นของแข็ง ควรจัดวางในลักษณะตะแคงข้าง เพ่ือให้

อากาศภายในผ่านออกได้สะดวก และหากมีหยดน้ าค้างอยู่ภายในภาชนะ น้ าจะสามารถไหลออกได้ง่าย  

การตรวจสอบห่ออุปกรณ์ท่ีผ่านกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อแล้ว ควรน ารถท่ีบรรจุห่ออุปกรณ์ไว้ในบริเวณท่ีไม่มีคน

พลุกพล่าน และรอจนกระทั่งห่ออุปกรณ์เย็นลง และแห้ง   ไม่ควรน ารถที่บรรจุห่ออุปกรณ์ ไว้ในบริเวณท่ีมีลม

พัดผ่าน หรือใกล้พัดลม และไม่ควรจับต้องห่ออุปกรณ์ เนื่องจากขณะที่ห่ออุปกรณ์ยังร้อน จะสามารถดูดซึม

ความชื้นได้เร็ว และเชื้อจุลชีพที่มีอยู่บนมือ อาจเข้าสู่ห่ออุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ต้องไม่วางห่ออุปกรณ์ท่ียังร้อน

บนโลหะ หรือพ้ืนผิวที่เย็น จนกว่าจะแน่ใจว่าห่ออุปกรณ์นั้นเย็นลงแล้ว 

เมื่อห่ออุปกรณ์เย็นลงแล้ว ควรตรวจสอบห่ออุปกรณ์ ดูว่ามีการฉีกขาด หลุดลุ่ย เปียกชื้นหรือไม่ และ

ตรวจสอบดู chemical indicator คือเทปที่ติดบนห่ออุปกรณ์ ว่ามีการเปลี่ยนสีสม่ าเสมอหรือไม่ หากเทปไม่

เปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนสีไม่สม่ าเสมอ แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อ และห่ออุปกรณ์

ทุกห่อที่เข้าเครื่องท าให้ปราศจากเชื้อพร้อมกันกับอุปกรณ์นี้ ถือว่าไม่ปราศจากเชื้อท้ังหมด ต้องน ากลับไปผ่าน

กระบวนการท าให้ปราศจากเชื้อใหม่ 

ระบบการเก็บห่ออุปกรณ์ที่ผ่านการท าให้ปราศจากเชื้อ แบ่งออกได้เป็น 2 ระบบคือ 

 1. Open shelving ระบบเปิด เป็นวิธีที่นิยมใช้โดยทั่วไป เพราะประหยัด ท าความสะอาดง่าย 

สะดวกในการหยิบอุปกรณ์ และไม่เปลืองพ้ืนที่ ชั้นวางควรออกแบบให้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 8 นิ้วฟุต และห่าง

จากผนังอย่างน้อย 2 นิ้วฟุต ชั้นวางของควรอยู่ห่างจากอ่างล้างมือ หน้าต่าง ประตู และช่องระบายอากาศ 

 2. Closed shelving ระบบปิด หรือตู้เก็บอุปกรณ์ จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนได้ดีกว่าชั้นวางของ 

แต่มีราคาแพง ส่วนใหญ่จึงใช้ส าหรับอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยใช้บ่อย 

ระยะเวลาการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์  ขึ้นอยู่กับ 

1. ชนิด และความหนาของวัสดุที่ใช้ห่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีห่อด้วยวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งการปิดผนึก หรือ

ปิดห่ออุปกรณ์ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ 

2. การหยิบจับห่ออุปกรณ์ การหยิบจับ หรือเคลื่อนย้ายห่ออุปกรณ์บ่อยครั้ง จะท าให้ระยะเวลาในการ

คงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์นั้นสั้นลง  

3. สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และการไหลเวียนอากาศ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่

เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ อุณหภูมิและความชื้นที่สูง จะท าให้ไอน้ า
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เกิดการกลั่นตัวภายในห่ออุปกรณ์ ท าให้เชื้อจุลชีพเจริญภายในห่อ ความชื้นจากบริเวณอ่างล้างมือ อาจท าให้

ห่ออุปกรณ์เกิดการปนเปื้อน บริเวณประตูทางเข้าออกจะมีอากาศพัดผ่าน ซึ่งสามารถพัดพาเชื้อจุลชีพไปอยู่บน

ห่ออุปกรณ์ ท าให้ระยะเวลาในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์สั้นลง 

ระยะในการคงสภาพปราศจากเชื้อของห่ออุปกรณ์ (ในขณะเก็บรักษา หีบห่อต้องอยู่ในสภาพปกติไม่

ช ารุด ทะลุ ฉีกขาด เปียกชื้น หรือ ตกพ้ืน)* 

สรุป 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแพทย์และการพยาบาลที่ส าคัญต่อการรักษา และการพยาบาลผู้ป่วยมี

หลักเกณฑท์ี่เหมาะสม ต้องจัดตามหน้าที่ของเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ต่อการใช้งาน การบ ารุงรักษา

เครื่องมือการแพทย ์อุปกรณ์การแพทย์อย่างสม่ าเสมอ สามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน ความสามารถ

เตรียมพร้อมส าหรับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ต่อความต้องการได้ การรักษาสภาพหีบห่ออุปกรณ์

ที่ปราศจากเชื้อในสภาพที่เหมาะสม จะลดการปนเปื้อนเชื้อของอุปกรณ์ก่อนใช้ ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ตาม

ความเหมะสม 
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