1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา
การประกันคุณภาพการล้างกล้องส่องระบบทางเดินอาหารด้วยอะดีโนซีนฟอสเฟต
2. คาสาคัญ
การประกันคุณภาพ/การล้างกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร/อะดีโนซีนฟอสเฟต
3. ภาพรวม
ปัญหา
การรายงานการปนเปื้อนในกล้องส่องทางเดินอาหารมีรายงานเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด
ของการติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล จากข้ อ มู ล ในอดี ต มี ก ารรายงานการปนเปื้ อ นของแบคที เ รี ย
รวมถึงการรายงานการติดเชื้อแบคทีเรียที่มาจากการปนเปื้อนของหลอดลมทาให้เกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาลและมี ก ารติ ด เชื้ อ เข้ า กระแสเลื อ ด ส าหรั บ เชื้ อ โรคที่ มี ก ารรายงาน (Leclerc ได้ แ ก่
Bacillus species, Proteus species, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens,
Sternotrophomonas maltophilia, Mycrobacterium tuberculosis, Mycrobacterium
chelonae, และ Methylobacterium mesophilicum
การประเมินคุณภาพการทาความสะอาดของกล้องส่องทางเดินอาหาร (Reprocessing of
Esophago gastro Duodenoscope and Colonoscope) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบความ
สะอาดของกล้ อ งส่ อ งทางเดิ น อาหาร หลั ง จากที่ ผ่ า นการท าความสะอาดและฆ่ า เชื้ อ โรคโดยวิธี
มาตรฐาน (Standard of infection prevention in the gastroenterology setting) คือการเพาะ
เชื้อจากน้าล้างรูภายในกล้องส่องทางเดินอาหารหลังผ่านกระบวนการล้างทาความสะอาด

แต่

เนื่องจากการเพาะเชื้อมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลานานอย่างน้อย 48-72 ชั่วโมง ทาให้ไม่ค่อยได้รับ
ความนิ ย ม แต่ ปั จ จุ บั น ได้ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า อะดี โ นซี น ฟอสเฟต (Adenosine triphosphate
bioluminescence assay) สามารถย่นระยะเวลาในการทดสอบลงโดยใช้เวลาเพียง 3-5 นาที โดย
อาศัยหลักการ สิ่งมีชีวิตรวมถึงจุลชีพทุกชนิดสามารถให้พลังงานได้ และปัจจุบันได้มีการนามาใช้อย่าง
กว้างขวางในการประเมิน ความสะอาดของสิ่ งแวดล้ อมในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมอาหาร
แต่อย่างไรก็ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของการใช้เครื่องอะดีโนซีนไตฟอสเฟต ในการประเมินคุณภาพ
ของการทาความสะอาดของกล้องส่องทางเดินอาหาร
จากการเฝ้าระวังของศูนย์ส่องกล้ องระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลสิรินธรนั้น ได้ใช้
Hemo check สาหรับในการเฝ้าระวังถึงความสะอาดภายในกล้องส่องทางเดินอาหารเท่านั้น โดยผล
ที่ได้ไม่ปรากฏว่าเกินมาตรฐาน และภายหลังต่อมาได้มีการเปลี่ยนมาใช้การแปลผลจากเครื่องอะดี

โนซีนไตรฟอสเฟตเพื่อให้สามารถอ่านค่าเอทีพีซึ่งอ่านผลได้แม่นยากว่าและเป็นการทาตามมาตรฐาน
ของ SGNA (Society of Gastroenterology Nurses and associated)
เป้าหมาย
กล้องส่องระบบทางเดินอาหารภายหลังการใช้งานที่ผ่านขั้นตอนการล้างด้วยมือ และผ่าน
ขั้นตอนการล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ จานวน 16 ตัว ผ่านการทดสอบ 32 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน
แนวทางการพัฒนา
1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร
หลังจากการทาความสะอาดโดยวิธีมาตรฐานด้วยวิธีล้างด้วยมือและการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติ
2. เพื่อศึกษาค่าเอทีพีในการประเมินความสะอาดของกล้องส่องระบบทางเดินอาหารหลังจาก
การทาความสะอาดด้วยวิธีมาตรฐานจากเครื่องอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตด้วยวิธีล้างด้วยมือและการล้าง
ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
4. สาระสาคัญของการพัฒนา
โดยจากฐานข้อมูลในประเทศไทยและโรงพยาบาลสิรินธร ยังไม่มีการแพร่ระบาดของการติด
เชื้อจากการปนเปื้อนของกล้องส่องระบบทางเดินอาหารในโรงพยาบาล และปัจจุบันยังไม่มีแนวทางใน
การประเมินคุณภาพการทาความสะอาดของกล้องส่องทางเดินอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่อง
ของภาระงานที่มากและปริมาณของกล้องส่องทางเดินอาหารที่ ไม่เพียงพอที่จะหมุนเวียนระหว่างที่รอ
การตรวจสอบความสะอาดหลังจากการฆ่าเชื้อจากการเพาะเชื้อโดยวิธีมาตรฐาน อีกทั้งยังไม่มีการ
ติดตามอุบัติการณ์ในการเกิดการติดเชื้อจากการปนเปื้อนหลังการส่องกล้องทางเดินอาหารยังไม่มีการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังถึงวิธีการตรวจสอบความ
สะอาดของกล้องส่องระบบทางเดินอาหารโดยใช้เครื่องดะดีโนซีนไตรฟอสเฟต อุบัติการณ์ของการ
ปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียของระบบทางเดินอาหาร และเกณฑ์ที่เหมาะสมในการประเมินความ
สะอาดของกล้องส่องระบบทางเดินอาหารจากเครื่องอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต
5. ผลลัพธ์
ในช่วง 2 เดือนระหว่างทาการศึกษา มีตัวอย่างส่งตรวจที่ได้หลังจากการทาความสะอาด
กล้องส่องระบบทางเดินอาหารทั้งหมด 32 ตัวอย่าง จากกล้องส่องระบบทางเดินอาหารทั้งหมด 4 ตัว

ที่นามาตรวจด้วยเครื่องดะดีโนซีนฟอสเฟส (Adenosine triphospate bioluminescence assay)
โดยพบว่าค่าเอทีพีของการล้างเครื่องด้วยมือทั้งหมด 32 ครั้ง มีค่าเอทีพีอยู่ในช่วง 60-90 RLUs (ค่า
ปกติ ≤100 RLUs) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการล้างกล้องด้วยมือ และเมื่อนามาทดสอบภายหลัง
จากการล้างด้วยเครื่องอัตโนมัติทั้งหมด 32 มีค่าเอทีพีอยู่ในช่วง 0 - 30 RLUs (ค่าปกติ ≤100 RLUs)
ซึ่ ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานของ SGNA (Society of Gastroenterology Nurses and associated)
กาหนดไว้
6. บทเรียนที่ได้รับ
การทดสอบส่องกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร โดยใช้เครื่องอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตที่มีค่า
ปกติที่อยู่ในช่วง ≤100 RLUs โดยค่าที่ได้ได้มีการอ้างอิงว่าเป็นค่าที่ปกติโดยค่าที่ >100 RLUs จะ
สามารถทา Culture กล้องแล้วสามารถเพาะเจอเชื้อ ยิ่งค่าที่มากขึ้นก็จะยิ่งเจอเชื้อมากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้ น การทดสอบโดยใช้เครื่ องอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเพียงอย่างเดียวจึงเพียงพอต่อการประกัน
คุณภาพความสะอาดของกล้องได้ ถ้าหากค่าเกินมาตรฐานควรทาการล้างใหม่แล้วทดสอบ หลังจาก
นั้นหาสาเหตุที่ทาให้ค่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตสูงมากกว่าปกติ
ควรมีการนาการทดสอบโดยใช้เครื่องอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตไปใช้ทุกราย ก่อนทาการส่อง
กล้องระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีเชื้อโรคจานวนมากมาย เนื่องจากมีการเปิดประเทศ
ให้เป็นเขตการค้าเสรี ทาให้มีประชาชนจากต่างประเทศเข้ามาอาศัยและทางานจานวนมาก และ
ประชากรดังกล่าวเข้ามาทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงอาจจะไม่ได้มีการตรวจรักษาก่อน
เข้ามาทางาน ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลสิรินธร ได้ให้บริการกับคนทุกชนชั้น โดยไม่แยกชนชั้น วรรณะ
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อภายหลังจากมีการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
การศึ ก ษาท าเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ม ารั บ บริ การส่ อ งกล้ อ งระบบทางเดิ น อาหาร
โรงพยาบาลสิรินธร สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร การศึกษาในอนาคตอาจพิจารณาทาในกล้อง
ส่องอวัยวะอื่นๆ นอกจากกล้องส่องระบบทางเดินอาหาร เช่น กล้องส่องหลอดลมและปอด เป็นต้น
นอกจากนี้พิจารณาการทาร่วมกันหลายสถาบันเพื่อความหลากหลายของกลุ่มผู้ป่วย เพื่อนาไปใช้ในวง
กว้างขึ้น
โดยศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลสิรินธร ได้เปิดทาการอย่างเต็มตัวก้าว
เข้าปี ที่ 4 มีแพทย์ พยาบาล ที่ผ่ านการอบรมหลั ก สู ต รเฉพาะทาง และเครื่องมื อ ที่ทั นสมัย โดย
ให้บริการกับผู้ป่วยทั้งเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา ดั งนั้นการรักษาที่ก้าวหน้าด้วยความรู้ที่ความ

ช านาญด้านเทคโนโลยี ต้องก้าวควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการให้บริการ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค การกระจายตัวและความหลากหลายของประชากร ทาให้เชื้อโรคมีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น การหาวิธีป้องกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มาปฏิบัติในงานและความรู้ทางด้านวิชาการ การ
ค้นคว้าหาความรู้ในหน่ว ยงานและนอกหน่วยงาน จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งนอกจากการให้ ก าร
บริการโดยปกติในปัจจุบัน
7. การติดต่อกับทีมงาน
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