
หน่วยงาน 

จ่ายกลาง – ซักฟอก             
น าเสนอผลงาน ปี 2565 



งานหน่วยจ่ายกลาง - มีความมุ่งหมายที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ 
การแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยจากการติดเชื้อ

และมั้นใจในการใช้เครื่องมือทางการแพทย ์
 

หน่วยงานซักฟอก - จัดงานบริการเครื่องซักผ้าที่มีคุณภาพ 
สะอาด เพียงพอ ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย 

จ่ายกลางยนิดีใหบ้ริการตามภาระกิจ 



กระบวนการการท างาน 



กระบวนการงานซักฟอก 



กราฟแสดงจ านวนชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อโรงพยาบาลแก่งคอย (2563-2565) 



กราฟแสดงจ านวนชุดเครือ่งมือปราศจากเชื้อ รพสต  (2563-2565) 



กราฟแสดงจ านวนชุดเครือ่งมือปราศจากเชื้อ รพสต  (2563-2565) 



กราฟแสดงจ านวนชดุเครือ่งมือปราศจากเชือ้ EO  (2563-2565) 



กราฟแสดงปริมาณผ้าเปื้อน ย้อนหลัง 3 ปี  (2563-2565) 



ตัวช้ีวดังานจ่ายกลาง - ซักฟอก 

                             ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 2563 2564 2565 

1.ประสิทธิภาพ การท างาน (การท าสปอร์เทส ) 100% 100 100 100 

2.ข้อร้องเรียนเรื่องการท างานเชื้อไม่มี
ประสิทธิภาพ 

100 100 2 ครั้ง 1ครั้ง 

3.ข้อร้องเรียนอุปการณ์การแพทย์ไม่สะอาด  100 100 2ครั้ง 1 ครั้ง 

4.เรื่องร้องเรียนการจัด SET ผิด ไม่มี 3 3 3 

5.ข้อร้องเรียนเรื่องผ้าไม่สะอาด - ผ้าด า 3 3 

6. ข้อร้องเรียนเรื่องเครื่องผ้า - ผ้าไม่พอ ผ้าป/ูชุด
ผู้ป่วย 

ผ้าห่ม/ผ้าเช็ดมือ 

7.ความเสี่ยงของการจัดSETส าหรับการ
แลกเปลี่ยน 

- - SET สวนไม่
พอ 

SET รพสต ขอ
เพิ่มโควิด 

ผลการน าเนินงาน 



                             ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 2563 2564 2565 

8.เครื่องมือแพทย์/ขอมีคมปนมากับผ้าส่งซัก - 8 5 2 

9.แพมเพิส/ขยะ/ผ้ายาง ปนมากับผ้าส่งซัก - 15 14 7 

10.เครื่องมือแพทย-์อันตรายปนมากับเครื่องมือ
ส่งล้าง 

- 4 5 3 

11.จ านวนครั้งการล่าช้า/งานค้าง - 2 2 1 

ตัวช้ีวดังานจ่ายกลาง - ซักฟอก 



5 อนัดบัความเส่ียงหน่วยงานจ่ายกลางซักฟอก 

รายละเอยีดความเส่ียง แนวทางแก้ไข 
1.ผ้าสกปรกสีด า (เสียงสะท้อนจากตู้รับความคิดเห็น ) ปี2564 - แก้ไขแล้ว 

- ล้างรางแก๊ส-สายท่อระบาย 
- เปลีย่นผ้ากรอง เปิดท่อระบายตะกอน 

2.ผ้าผู้ป่วยไม่เพียงพอ ปี2564 
   ผ้าห่มไม่เพียงพอปี 2565 
   ผ้าผูกยึดไม่เพียงพอปี 2565 

-วางแผนร่วมกบัหอผู้ป่วยจัดท าระบบผ้าและแผน
ระยะส้ันทุก2.5ปีทุกเร่ืองผ้า 
-ทุกต้นปีเม่ือครบวาระท าเร่ืองขอซ้ือเป็นระบบ 
-ปรับโปรแกรมการซักผ้า-ใช้น า้ยาผ้าสี-วธีซัีก 

3.เครื่องซัก /อบ  เสียหยุดชะงักบ่อย 2563-2565) -ซ่อมเคร่ืองทีใ่ช้ให้มปีระสิทธิภาพ/ดูแล 
-ได้เคร่ืองซัก 200 p/เคร่ืองอบ 50Pทดแทน 
-แก้ระบบสายไฟ เมนส์ ติดโซล่าให้กระแสไฟฟ้า
เพยีงพอ 

4.สิ่งของมีคมอันตรายติดมากับผ้าส่งซัก 
  สิ่งของอันตรายติดมากับของส่งล้าง 
-การคัดแยกผ้า-ผ้าปนเป้ือนไม่ถูกต้อง-ใช้ผ้าผิดประเภท 

-สะท้อนข้อมูลให้หน่วยงานหัวหน้างานกลุ่มงาน
ทราบ 
-ติดตามก ากบั 
-จัดหาผ้า-อปุกรณ์ให้ท าตามWI 

5.บาดเจ็บจาการท างาน-ด้านอาชีวอนามยั 
-ปวดหลงั-ปวดเอว 

-น า้หนักตัวมาก 
-ผ้า มปีริมาณมาก เพิม่รอบเกบ็ 
-ท่าทางการท างาน 
-รถล้อ  /เส้นทาง/ 



ส่ิงของปนมากบัผา้ส่งซกั-ของส่งลา้ง2563 



ส่ิงของปนมากบัผา้ส่งซกั-ของส่งลา้ง 2563 



ส่ิงของปนมากบัผา้ส่งซกั2564-2565 



ส่ิงของปนมากบัผา้ส่งซกั-ของส่งลา้ง2564-
-2565 



ส่ิงของปนมากบัผา้ส่งซกั-ของส่งลา้ง  2565 



ป้ายตอ้งชดั-ถงัตอ้งพร้อม-ค าแนะน าตอ้งได ้



วตัถุของมีคม-ของอนัตรายจากหอ้งฉุกเฉิน 

เน่ืองจากเป็นส่ิงของอนัตราย-มีคม.มีอุบติัการณ์บ่อย  
  
ER..จะท าการกระตุน้เตือนเพื่อนเตือนเพื่อนในการใชข้องมีคม 
        ..ในส่วนของ  EMERGENCY ใหต้รวจสอบของใช ้
        ..แยกของใชเ้ฉพาะออกวางก่อนรวบผา้-ก่อนเคล่ือนยา้ย 

ผา้เป้ือน-ขวดแกว้-ไฟแชค-ยาดม-จากตึกชาย 
   เน่ืองจาก-ผูช้าย-เมา-ต่างดา้ว 
         ..ขอใหถ้งัรองรับเพียงพอ –ป้ายชดัเจน-
แจง้ส่ือสารบ่อยๆ 



ส่ิงท่ีขอ-คือการแกปั้ญหาร่วมกนั 
แกไ้ขร่วมกนั 
1.ใส่ถุงแยก 
 
2.ซกัแบบซอฟ 
 
ตาก-ส่งคืน 
(เพื่อยดือายกุารใช้
งาน) 
 
 
 
 



ใชใ้หถู้กงานดูแลรักษา/นบัแลกไดต้ลอดเวลา 

เช็ดมือ-แลกคืน 
นบัแลกไดถึ้ง  
บ่ายสามโมงเยน็ 

เช็ดเตียง-รถ-ซกั
ตากเอง โตะ๊ท างาน-เคร่ืองมือ-

ผา้ท าความสะอาดใน
บา้น ซกัตากเอง 



ใชข้องใหถู้กงาน-เพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้าน 
1. จดัหาผา้ให/้ลดลองผา้ส าลี ER 

2. เรียกผา้ห่มเดิมคืนทั้งหมด/จดัระบบผา้ลงให้
หน่วยงาน 

3. ใหท้ าตามแนวทางท่ี  IC ก าหนด 
4. ให ้ICWN ของแต่ละงานติดตามประเมินผล 



ชุดเคร่ืองผา้โรงพยาบาลแก่งคอย 



ส่ิงท่ีขอคือการแกปั้ญหาร่วมกนั 

• ยงัพบมีเส้ือผา้ผูป่้วยติดไปกบัผูป่้วยจ าหน่าย/จากเยีย่มบา้น 
• ยงัมีผา้รับกลบัจากการส่งต่อ/รับทุกพฤหสั 
• มีผา้เป้ือนปนท้ิงไปในขยะติดเช้ือ/พบหอ้งรับขยะติดเช้ือ 
• มีการแยกผา้เป้ือนไม่ถูกตอ้ง/มีผลต่อการเลือกใชว้ิธีซกั 
• แยกผา้-แยกสีเฉพาะใหดู้แล  และวางแผนการจดัซ้ือร่วมกนั 
• แผนเคร่ืองผา้อายกุารใชง้านสอง-สามปี 



เตรียมพร้อมในเคร่ืองมือ-ฉุกเฉิน
AMBUBAG-SET 

1. ส ารวจปริมาณทั้งหมดท่ีมี/ตรวจสอบการใชง้าน 

2. ส ารวจความตอ้งการ DED-STOCK ของหน่วยงาน 
3. จดัซ้ือใหเ้พียงพอ/พร้อมอะไหร่/พร้อมชุด/เป็นแบบเดียวกนั 

4. จดัชุด AMBU +ตวัหนอน+ BAGพร้อมใชท้นัทีในSET 

5. สามารถแลกเปล่ียนไดทุ้กวนั/ลดความขดัแยง้/หน่วยงานพอใจ 

6. สามารถวางแผนทดแทนได/้ช ารุดทราบ/ของหายรู้ 

(LEAN-ระบบ) 
 



AMBUBAG-SET 

1  SET ; อุปกรณ์ช่วยชีพ 4 ช้ิน 



เตรียมพร้อมเคร่ืองมือปลอดเช้ือ 

1. ส่งกรรไกรตดัไหมลบัคมแทนการสัง่ซ้ือ  

2. รับSET PV/SUTURE/SPECURUM คืนไวส่้วน
จ่ายกลาง 

3. ลดเคร่ืองมือ RE-STERILE-เตรียมพร้อมจ่าย 
4. เปล่ียนซองซีนในSETนานๆใช(้ยดือาย ุหกเดือน) 
5.  ปรับบางSET ตามการร้องขอของหน่วยงานเพื่อลดปริมาณการ

RE 



ปัญหาท่ีพบเคร่ืองมือปราศจากเช้ือ 

1. ระบบ  FIRST  in/FIRST  out ไม่ไดรั้บการดูแล 
2. ยงัพบสถิติการ RE-STERILE  อยูม่าก ในบางส่วน 

 
แนวทางแกไ้ข-ของจ่ายกลาง 

1. เรียก SET คืนไวจ่้ายกลาง 
2. จนทตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
3. มีการROUND –ทอ้นขอ้มูลใหท้นัที 
4. IC-ROUND ขอสุ่มดูหนา้งาน 



ส่ิงทีต้่องขอความร่วมมือ 

1.ขอความร่วมมือ ในการแยกผ้า ให้ถูกต้อง ไม่สิ่งของของปะปนมาในผา้ส่ง
ซัก/เครื่องมือส่งล้างโดยเฉพาะวัตถุอันตราย 
2.ขอการสะท้อนกลับของการตรวจสอบ ในด้านคุณภาพ ความถูกต้อง ของ
เครื่องมือ 
3.ให้หน่วยงานตรวจสอบการจัดเก็บ SET ให้ถูกต้อง Fi/Fo 
4.หากต้องการให้จ่ายกลางจัด / ให้บริการในสว่นใด ให้แจ้งจะพิจารณาตาม 
ความเหมาะสม 
5.การจัดการเรื่องผ้า / ผ้ายาง ขอเป็นที่ท างาน เรื่องผา้และหนว่ยงาน เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมด้วยโดยจ่ายกลางจัดเป็น ผู้ซัก – ผู้ส่ง 
6.ให้ส่งของซักลา้งให้ครบตามใบเบิก/ตามเวลา 
 



สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน ปรับเปลี่ยน 

1.มีตู้เย็น ส าหรับ  เจ้าหน้าที  (จ่ายกลาง+ซักฟอก) 
2.ปรับแสงไฟส่องสว่างหน้าเครื่องซัก-ส่วนบน 
3.ปรับระบบกระแสไฟให้เพียงพอกับงาน ซัก-อบ-นึ่ง-โซล่าเซล 
4.ติดผ้าม่านกันแดด-มีห้องพัก-ห้องอาหาร 
5.ปรับ-ซ่อมแก้ไข-เครื่องซัก-อบ-ทุกเครื่องให้ใช้งานได้เสถียร 
6.ท าโครงฐาน เครื่องอบ 170P/ฐานเครื่องซัก 170P 
7.จ าหน่าย-เครื่องซกั 100 กก-เครื่องนึ่ง –เครื่องนึ่งไอน้ า 
manul (ไม่มีอะไหร่) 
8.รถเข็น-ล้อเลือ่นทุกชนิด –ท าการซ่อมแซมให้ใช้ได้-เปลี่ยนล้อ
ให้ผ่อนแรง-ทั้งรถเข็นผ้าขยะ-เปลีย่นถังผ้าเปน็ถังล้อ 



สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน ปรับเปลี่ยน 

8.ล้อทุกชนิดจะได้รับการดูแลฉีดสเปรหล่อลื่น-ทุก-สัปดาห ์
9.เปลี่ยน-ปั๊มลมก่อนช ารุดเนื่องจากผุ-พังและดูแลต่อเนื่อง 
10.ผ้ายาง-คลุมรถรับผ้า-ส่งผ้าผู้ป่วย 
11.เครื่องผ้า-ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในชว่งโควิด-เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง 
ผู้ป่วย-ท าให้ผ้าหมุนเวียนเพียงพอ 
12.คอร์ม...หลังจากฝ้าลงเครื่องพัง 
13.จัดระบบ..AMBUBAG  เป็นศูนย์จ่ายที่เพยีงพอ-และจัดระบบ
ติดตามก ากับ 
14.สนับสนุน  SET/ซองซีนให้กับ รพสต ในช่วงโควิด 
15.ได้รับพัดลมสนับสนุนหลายตัว(ร้อนมาก) 
 



สิ่งที่ได้รับการสนับสนุน-ปรับเปลี่ยน 

16.ลูกจ้าง ได้รับการอบรม ในงานจ่ายกลาง  2 คน 
17.เปลี่ยนราวตากผ้าที่เป็นสนมิ..เป็นราวใส่สลิงหุ้มพลาสติก 
18.มี5 ส.ที่ยังเข้มแข็งทุกวันพฤหัส.เย็นจะท าในส่วนขาด 
19.ได้รับการสนับสนุน  ลูกจ้างทดแทนในช่วงที่ลูกจ้างป่วย 
    และช่วงโควิด 
 
 
 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 
เปล่ียนโครงฐานล่าง 
ลา้งท่อแก๊ซ 
เปล่ียนรางแก๊ซ 
ลา้งท่อระบาย 
ปรับตั้งโปรแกรมหนา้จอ 
ปี  พ.ศ.2563 
(แกปั้ญหาทรุดตวั-ผา้ด า) 

เคร่ืองอบผา้ 170 p 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 
เปล่ียนโปรแกรม-
แผงวงจร 
หนา้จอ -ระบบใหม่
ทั้งหมด) 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 

เปล่ียนราวตากผา้เป็น 
ลวดสลิงหุม้พลาสติก 
กรกฏาคม 2565 
เส่ียง-ส าคญั-ไม่ด่วน 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 

เคร่ืองอบผา้ 100p/เคร่ืองอบ 50p  

เคร่ือง 100 p เปล่ียนระบบ
ทั้งหมดใชโ้ครงสร้างเดิม 
 
 
 

เคร่ือง 50 p เป็นเคร่ือง
ใหม่ปีงบ 2563 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 
. 
. 
 

. 

เคร่ืองซกั 170 p. 

ปรับระบบซ่อมแซม ติดตั้งโปรแกรม 
ติดตั้งหนา้จอ 
ติดตั้ง ...หลายรายการ..จนปัจจุบนั
เสถียร 

เพ่ิมฐานดา้นล่าง-เปิดรูระบาย-ป้องกนั
ส่ิงมีชีวติติดภายใน(สุนขักดัสาย-
คลอด) 



BEFORE-AFTER จ่ายกลาง-ซกัฟอก 

เปล่ียนทดแทน-ของเดิมผ ุ
เป็นสนิมจากน ้าขงัใน
เคร่ือง- 
 
มีนาคม   2565 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 

เคร่ืองซกัผา้   200 p 

ทดแทนคร่ือง 100  กก เดิม 
-ไม่มีอะไหร่ 
-ตม้น ้าร้อนภายนอก 2 ชม 
-หมอ้น ้าร้อนพงั 
-บริษทัติดต่อไม่ได ้
( มาทนัช่วงโควดิ) 
 
ปีงบ  2563 ปลายปี 



BEFORE-AFTER-จ่ายกลาง-ซกัฟอก 

ชุดไม่สะดวกท างาน 
ดึงร้ัง 
เปล่ียนเป็นชุดกางเกง
เพื่อความสะดวก 
    กรกฏาคม 2565 
(ชุดเดิมใชต่้อ-ให้
หน่วยงานช่วงโควิด) 
 
 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

ใหค้วามส าคญัในการท า5 สทุกเชา้-ทุกคน 
วนัพฤหสับ่ายในส่วนขาด 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

ใหค้วามส าคญัในการท า5 สทุกเชา้-ทุกคน 
วนัพฤหสับ่ายในส่วนขาด 

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม-เคร่งครัด 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

ใหค้วามส าคญัในการท า5 สทุกเชา้-ทุกคน 
วนัพฤหสับ่ายในส่วนขาด 

ดูแลรัก-อยา่งต่อเน่ือง-เคร่ืองมือ-
เคร่ืองจกั 

ท าประวติัเคร่ืองมือเพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ-
วางแผน 



จดัท าประวติัเคร่ืองมือ ท่ีส าคญั-จ่ายกลาง-ซกัฟอกให้
เป็นปัจจุบนั 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

ใหค้วามส าคญัในการท า5 สทุกเชา้-ทุกคน 
วนัพฤหสับ่ายในส่วนขาด 

ดูแลรัก-อยา่งต่อเน่ือง-เคร่ืองมือ-
เคร่ืองจกั 

อุปกรณ์เป็นลอ้-ซ่อมเปล่ียน-ใชน้ ้ ามหัล่อ
ล่ืนสม ่าเสมอ-เพื่อลดแรงและบ ารุงรักษา 

จดัท าแผนทดแทนเม่ือช ารุด-หมดสภาพ 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

นิเทศน์     รพสต.ติดดาว..ร่วมกบัทีมดา้น  IC 



ส่ิงท่ีดูแลต่อเน่ือง-และพฒันาต่อเน่ือง 

ก 

สนับสนุน  รพสต.เครือข่าย คปสอ.แก่งคอย 
. 
1.สนับสนุนวัสดุการแพทย์ทุกเดอืน 
2.สนับสนุนวัสดุการแพทย์ PPE  ช่วงโควิดทัง้รพสต. 
   และทมีระบาด 
3.สนับสนุน SET STERILE 2 รอบ/เดอืน 
  และนอกรอบตามการร้องขอ 
4.แต่งต้ังทีม IC ใน คปสอ แก่งคอย 
5.มีคู่มือ IC รพสต.แก่งคอย  พ.ศ.2563 
6.มี WI  รพสต.ครบตามเกณฑ์  
7.ดูแลเม่ือมีการบาดเจ็บจากการท างาน 
8.เป็นที่ปรึกษาด้าน  IC.. 



คู่มือแนวทาง  งาน IC-จ่ายกลาง   รพสต.ติดดาว   
พ.ศ.2564-2565 



สนบัสนุน SET-STERILE-และติดตามนิเทศ 



แผนปี 2566 
1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าท่ี แม่บ้าน รตพส. ใน    
การท า STERTLE(2566  ต้นปี) 
2.ให้ลูกจ้างในหน่วยจ่ายกลางได้ อบรม / ดูงาน 
3. อบรมงานจ่ายกลางระดับผู้บริหาร(สมาคมจ่ายกลาง)  
4.เครื่องนึ่ง 850 ลิตร  เครื่องอบ –ซัก ก่อนแผน 
 5..เครื่องซัก 125 กก/อบ 1เครื่อง 
 6.วางแผนการจัดซื้อเป็นรอบ  -เข้าแผนตาม
ปีงบประมาณ  (เครื่องผ้า-เครื่องมือ-อื่นๆ) 
    



แผนปี 2566 

7.ROUND  หน่วยงานสัปดาห์ละครั้ง และสะท้อนข้อมูลให้
หน่วยงานทันท ี
 8. หน่วยจ่ายกลางเป็น CENTER  ส าหรับเครื่องมือทดแทน 
9. ติดตั้งระบบน้ า  RO  เพื่อรักษาอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ 
 
    



งานจ่ายกลาง-ซกัฟอก-ขอบคุณค่ะ 



 


