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Effected of  New Alcohol cotton ball  in  
Thawangpha  Hospital  

โดย 
ศุภลกัษณ์ ธนามี , บุษบา   เสนนนัตา , นนัทินีย ์ ทองสถิตย ์  

พจนพร  พลแดง , พนัธ์ผกา  จิณะไชย พยาบาลวิชาชีพ 
และบุญชาญ  พิยะ ผูช่้วยเหลือคนไข ้

งานป้องกนัและควบคุมการตดิเช้ือ โรงพยาบาลท่าวงัผา 
 



ความเป็นมาและความส าคญั(1) 
• เดิมใชอ้บัส าลีและกระปุก Forceps ต าแหน่งละ 1 ชุดต่อ 24 ชัว่โมง 
• พบส าลีแหง้ท่ีเหลือใชน้ ามา Re-sterile ปี 2555 จ านวน 45.18 gm./

วนั ค่าใชจ่้าย 14 บาท/วนั หรือ 5,110 บาทต่อปี 
• พบส าลีท่ีเหลือใชใ้นอบัส าลี Alcoholในหน่วยงานจ านวนหน่ึง/วนั 
 

 



ความเป็นมาและความส าคญั(1)  

• อบัส าลีแอลกอฮอลแ์ละ Dried Forceps ท่ีมีใชอ้ยูใ่นโรงพยาบาล
ปัจจุบนัยงัมีไม่เพียงพอต่อการหมุนเวยีน 

• หากมีการจดัซ้ืออบัส าลีและ Dried Forceps ตามท่ีควรเป็นท าให้
ตอ้งเพ่ิมค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 

• การปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี ไม่ไดป้ฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 
 

 



ความเป็นมาและความส าคญั(3) 

• ทบทวนมาตรฐานในประเทศไทยแนะน าไว ้8 ช.ม. /เปล่ียนอบั
ส าลีใหม่เม่ือใชห้มด และเร่ิมมีการยกเลิกการใชอ้บัส าลี
แอลกอฮอลแ์ละ Dried Forceps 



อุปกรณ์ทีม่ีอยู่และหากจัดซ้ือเพิม่ 
หน่วยงาน  จ านวนอบัส าลี ราคา 

170/ชุด  
จ านวน Forceps ราคา 

320/ชุด 
รวมราคา 
(บาท)  

มีอยู ่ ควรเพ่ิม มีอยู ่ ควรเพ่ิม 

ER 6 21 3  24  

WARD 6  21  6  21  

 สงฆ ์ 2  16  2  16  

รวม  11  58 9,860  11  61  19,520  29,890  



วตัถุประสงค์ 

• เพื่อพฒันารูปแบบการใชส้ าลีแอลกอฮอลใ์นโรงพยาบาลให้
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน และเป็นแนวทางเดียวกนั  



Research Design 

• การวิจยัน้ี เป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 
     แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
         1.ระยะเตรียมการ 
  2. ระยะด าเนินการ 
  3. ระยะประเมินผลลพัธ์การด าเนินการ 

 
 ระยะเวลาด าเนินการ 

 กมุภาพนัธ์ 2556- มกราคม 2557 
 



ประโยชน์และการน าไปใช้งานของผลงานวจิัย 

• ลดค่าใชจ่้าย และไดรู้ปแบบของการใชส้ าลีแอลกอฮอลข์องรพ. 
• เป็นส่วนหน่ึงในการป้องกนัการติดเช้ือ ในหตัถการท่ีเก่ียวขอ้ง 
• มีความพึงพอใจ ในการใชรู้ปแบบใหม่ของส าลีแอลกอฮอล ์



การเปรียบเทยีบรูปแบบอบัส าลแีละรูปแบบส าลสี าเร็จ 

ล าดบั แบบอบัส าลี แบบส าลี
ส าเร็จ 

ผลต่าง/
วนั 

ผลต่าง/ปี 

 การใชส้ าลี Alcohol 137 69 68 24,820 

ล าดบั แบบอบัส าลี แบบส าลีส าเร็จ 

ความพึงพอใจร้อยละ 78.68  92.67  

อุบติัการณ์การติดเช้ือ 0 0 



เทคนิคการท างานวจิัยให้ประสบความส าเร็จ 

• การสนบัสนุนของผูบ้ริหารทุกระดบั 
• ความร่วมมือของทีมและเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 
• โดยการใช ้EBP ร่วมกบัการเกบ็ขอ้มูลเชิงการปฏิบติั 

เปรียบเทียบค่าใชจ่้าย เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจหารูปแบบท่ี
เหมาะสม ในรพ. 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
• บุคลากรท่ีปฏิบติังานทุกคน ท่ี ตึกอุบติัเหตุฉุกเฉิน  ตึกผูป่้วยใน 

ตึกพิเศษสงฆ ์จ านวน 32  คน  



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

• แบบบนัทึกจ านวนส าลีเหลือใช ้ 
• แบบบนัทึกการ re-sterile 
• แบบบนัทึกการเฝ้าระวงัการติดเช้ือ  
• แบบบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ าลีแอลกอฮอล ์
• แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งและการพฒันา

รูปแบบการใชส้ าลี  



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

• การเกบ็ขอ้มูลการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดา้น
เศรษฐศาสตร์อุบติัการณ์การเกิดการติดเช้ือ และความพึงพอใจ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายหลงัการปฏิบติัตามแนวทางในการเปล่ียน
รูปแบบใหม่   
 



การวเิคราะห์ข้อมูล 

• วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ เชิงพรรณนา คิดเป็นค่าเฉล่ียร้อยละ   
• วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในดา้น

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



ขั้นตอน วธีิการสร้างและพฒันารูปแบบใหม่(1) 

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

1.)ระยะเตรียมการ  (มกราคม 2556) ไดแ้ก่ 
1. ไดแ้ก่ วิเคราะห์สถานการณ์  คืนขอ้มูลใหก้ลุ่มผูป้ฏิบติั วิเคราะห์การ

ปฏิบติัตามแนวทางการใชอ้บัส าลีแอลกอฮอล ์หาสาเหตุความ
บกพร่อง 

2. ประชุมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง และออกแบบแนวทางการใช้
ส าลีแอลกอฮอลรู์ปแบบใหม่แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง 



ขั้นตอน วธีิการสร้างและพฒันารูปแบบใหม่(2) 

2.)ระยะด าเนินการ (กมุภาพนัธ์ 2556- มกราคม 2557)  ประกอบดว้ย  
1. หน่วยงานท่ีมีการใชจ้  านวนมากและหมุนเวียนการใชบ่้อย ให้

ปรับเปล่ียนขนาดอบัส าลีขนาด ¼ ลิตรแทนอบัส าลีขนาด 2 ลิตร   
โดยใหแ้ต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ตามความจ าเป็นท่ีใชจ้ริง  

2.  สนบัสนุนการใชชุ้ด Dried forceps ในหน่วยงาน ใหเ้พียงพอ 
หมุนเวียนทุก 8 ชม ตามหลกั IC  ก าหนดวิธีปฏิบติัเป็นแนวทาง
เดียวกนั 

 



ขั้นตอน วธีิการสร้างและพฒันารูปแบบใหม่(2) 

3.  ก าหนดแนวปฏิบติัในการใชอ้บัส าลี ในหน่วยงาน 
4.  ก าหนดมาตรการกรณีมีส าลีเหลือใชใ้หไ้ปท าหตัถการใน set 

dressing ท่ีหมุนเวยีนบ่อย 
5.  เปล่ียนส าลีจากอบัส าลีแอลกอฮอลเ์ป็นส าลีแอลกอฮอลส์ าเร็จ 

ส าหรับในบางหน่วยงานท่ีมีอตัราการใชน้อ้ย นานๆคร้ัง เช่น 
หอ้งผา่ตดั หอ้งคลอด 



ขั้นตอน วธีิการสร้างและพฒันารูปแบบใหม่(3) 

3.) ระยะประเมินผลลพัธ์การด าเนินการ รูปแบบส าลีแอลกอฮอล์
ส าเร็จรูปแบบใหม่ โรงพยาบาลท่าวงัผา  เดือนมกราคม 2557 



ตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายอบัส าล ีด้านต่างๆ 

• หมายเหตุ รูปแบบเดิมยงัไม่ไดร้วมค่าน ้าเน่ืองจากไม่สามารถวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายได ้(รพ. 
ใชร้ะบบการสูบน ้ามาใช)้ และยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายในกระบวนการของงานซกัฟอก และ
การใชผ้า้หีบห่อผา้ 

หน่วยงาน  ส าลี 
(บาท) 

Alc.  
(บาท)  

แก๊ส 
(บาท)  

Re-sterile 
 ส าลี  

สารขดัลา้ง 
  (บาท)  

น ้า 
(ลิตร)  

รวม/
วนั 

รวม/ปี 

ER  4.06  40.04  4.56  7.5  6.16  7.68  62.32  22,746.8 

WARD  2.17   32.67  5.7  4.25  7.2  9.6  51.99  18,976.35 

สงฆ ์ 0.93  14  2.28  2.25  3.08  3.84  22.54  8227.1 

รวม 7.16  86.71  12.54  14  16.44  21.12  136.85  49,950.25 



การเบิกใช้ส าลสี าเร็จหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• หมายเหตุ ใช้ Alc.ส าเร็จ แผงละ 3.21 บาท 

ล าดบั  ใช้ Alc.ส าเร็จ  เฉลีย่รวม(แผง/วัน)  รวม(บาท/วนั)  

1. WARD  987  10.3  34.43  

2. สงฆ์  333  3.6  11.62  

3. ER  658  7.15  22.95  

รวม          69  



 ขอบคุณค่ะ 


