
 

การพัฒนางานศูนยจายกลางโรงพยาบาลคํามวง 
หนวยงาน   งานจายกลาง  โรงพยาบาลคํามวง  จงัหวัดกาฬสินธุ 
 
ความสําคัญและความเปนมา 
 ศูนยจายกลาง(Central Sterilization Supply Department :  CSSD ) เปนศนูยกลางการจาย
ของที่ปราศจากเชื้อ  เพื่อจดัเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยสําหรับใชในโรงพยาบาลให
ทันตามเวลาทีต่องการใชงานและมีคณุภาพตามหลักวิชาการ  เนื่องจากโรงพยาบาลคํามวงยังไมมี
ระบบจายกลางที่ไดมาตรฐาน เราจึงพัฒนางานศูนยจายกลางของปราศจากเชื้อใหมีระบบจายกลางที่
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
ปญหาที่พบ 

1. การลางเครื่องมือ กระจายอยูทุกหนวยบรกิาร 
2. แนวทางปฏิบัติในการจดัการเครื่องมือทางการแพทยไมเปนแนวทางเดยีวกัน 
3. มีอัตราการ Re sterile 
จึงไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาศูนยจายกลางใหมีระบบจายกลางที่มีคุณภาพและได

มาตรฐานขึ้น 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดตั้งศนูยกลางการจายของปราศจากเชือ้อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเครื่องทางการแพทยทีไ่ดมาตรฐานตามกระบวนการหลกั ( รับ 

– ลาง – หอ – นึ่ง – เก็บ – สง ) 
3. เพื่อลดภาระงานและควบคุมคาใชจาย 

 
ระเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2552 
 
 
 
 
 



 

ตัวชี้วัด 
1. หนวยจายกลาง เปนศูนยกลางในการจดัการเครื่องมือทางการแพทยใหปราศจากเชื้อแหง

เดียว 
2. เครื่องมือทางการแพทยไมสูญหาย ตรวจสอบได 
3. เครื่องมือทางการแพทย ไมมีสารตกคางไมมีสนิม 
4. อัตราการหอเครื่องที่ไมถูกตองไมเกินรอย 2 
5. อัตราการตรวจสอบทางเคมีที่ไมไดมาตรฐานไมเกนิรอยละ 1 
6. อัตราการ RE Sterile ไมเกินรอยละ  
7. คาใชจายลดลง 

 
การงานแผนดาํเนินงาน 
 พิจารณาใชวงจน PDCA ในการพัฒนาศูนยจายกลาง 

 
 
 
Plan / การวางแผน 

ประชุมวางแผนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาหนวยจายกลางใหเปนศนูยกลาง 
และวางแนวปฏิบัติรวมกัน 

DO / ทดลองปฏิบตั ิ
1. สํารวจสถานที่เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติ 
2. สํารวจวัสดุ อุปกรณ และ ตรวจนับเครื่องมือทางการแพทย และคาดประมาณงบประมาณ 
3. จัดอัตรากําลัง  วางแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการหลัก 
4. จัดทําทะเบียนการจัดการเครือ่งมือทางการแพทยกระบวนการหลัก 



 

5. กําหนดแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการหลัก 
6. จัดทําคูมือแนวทางการปฏิบตัิตามกระบวนการหลัก 

Check / ประเมินผล 
1. สถานที่เหมาะสมไดมาตรฐาน 
2. วัสดุ อุปกรณ และ ตรวจนับเครื่องมือทางการแพทยเพียงพอหมุนเวียนเบิก – จาย  
3. อัตรากําลังเจาหนาหนวยจายกลาง 4 คน 
4. มีทะเบียนการจัดการเครื่องมอืทางการแพทยกระบวนการหลัก( รับ – ลาง – หอ – นึ่ง – เก็บ 

– สง ) 
5. เจาหนาที่ปฏิบตัิตามแนวทางการจัดการเครือ่งมือทางการแพทยกระบวนการหลักทีก่าํหนด

ไว 
6. มีคูมือแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการหลัก 

Action / พัฒนาตอเนื่อง 
1. ปรับปรุง เพิ่มอางลางเครื่องมือ  ที่วางเครื่องมือ และผ่ึงเครื่องมือ 
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรับ – สงเครื่องมือ รวดเร็ว ถูกตอง 
3. ปรับปรุงระบบการตรวจนับเครื่องมือทางการแพทยของหนวยบริการทุกหนวยถูกตอง ไม

สูญหาย 
4. นําแนวทางการปฏิบัติตามกระบวนการหลักสู ศูนยสุขภาพชุมชน 

 
ผลสําเร็จของงาน 
เชิงปริมาณ : ภาระคาใชจายที่ไมจําเปน มแีนวโนมลดลง 
 

รายการ ป 2550 ป2551 ป 2552 
1. จํานวนการ RE sterile (ช้ิน/เดือน) 

 
2. คาใชจายวัสดุ(บาท) 

 
 

3. จํานวนเครื่องมือทางการแพทยสูญหาย(ช้ิน) 
 

13 
 

5,400 
 

NA 
 

17 
 

4,200 
 

20 
 

5 
 

1,008 
 
2 
 

 



 

เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของกระบวนการที่ทําใหปราศจากเชื้อไดมาตรฐานและสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพไดอยางตอเนื่อง 
 

รายการ ป 2550 ป2551 ป 2552 
1. เครื่องมือทางการแพทยไมมีสนิม(ช้ิน) 
 
2. อัตราหอเครื่องมือที่ไมถูกตอง 
 
3. อัตราการตรวจสอบทางเคมีไมไดมาตรฐาน 

( Autoclave tape ไมเปลี่ยนส)ี 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

1. เกิดนวัตกรรม  Supper Sticker , แปลงโฉมคุณหนเูล็ก , จุลินทรียชีวภาพ( EM ) 
2. เจาหนาที่ทราบหนาที่หลัก 
3. เจาหนาที่ทราบตัวช้ีวดัในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
4. การตรวจสอบคุณภาพงานไดงาย 
5. มีการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีการพัฒนาคณุภาพอยางตอเนื่อง 

 
 

 



 

 
 
ปญหาและอุปสรรค 
1 เวลาประชุมพรอมกันนอย ในแตละหนวย 
2 ความรูความเขาใจในเครื่องมืออุปกรณยงันอยเชน  การจัดSETตางๆ   และการดแูลเครื่องนึ่ง 
   
ขอเสนอแนะ 
1 พยายามหาขอบกพรอง คนหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนนํามาวิเคราะหหาสาเหตุและ
ปรับปรุงแกไขใหไดมาตรฐานและดยีิ่งขึ้น จะไดเกดินวตกรรมใหมขึ้น เกิดประโยชนตอไป 
2 จัดอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
  
 

 



 

 

 
 
เกิดนวตกรรมขึ้น 3 อยาง 

1.แปลงโฉมคณุหนูเล็ก 
 
จากปญหา    

1. เครื่องมืออุปกรณมีขนาดเล็ก  ไมสะดวกตอการเก็บรักษา และนํามาหอนึ่ง   
2. แตกอนจะนึ่งที่เดียวเปนหอใหญ แกะใชทีล่ะชิ้นที่เหลือก็นํามานึ่งใหม ทําใหสงผลตอ

การ Resterile บอย และ ไมสะดวกตอการใชงานทําใหส้ินเปลืองพลังงาน,วัสดุ หอและ
เสียเวลาในการทํา 

3. ไมไดยดือายกุารใชงาน ใหนานขึ้น ทําใหไมคุมคากับการนึ่งแตละครั้ง 



 

ผลิต 
 - คิดคนการแพ็คหอใสกระดาษทีละชิ้นในจํานวนหลายๆชิ้น ติดตอกนั เปนแผงสามารถ
ใชไดทีละชิน้ ยังมีช้ินอื่นทีย่งัไมไดใช  แตยังคงปราศจากเชื้อ สามารถเอาไวใชได ในโอกาสตอไป 
 - เขียนปายสติก๊เกอรติดวันนึง่ วันหมดอายุ ผลิตใชตั้งแต สิงหาคม – กันยายน 2552 
จํานวนที่ผลิตไดมี    

-      หลอดแกวขอตอสายยาง 
- หัวจี ้
- หัวกอฟน 
- อุปกรณช้ินเลก็ๆ ฯลฯ 

ประโยชน 
- เกิดความพึงพอใจตอผูใชบริการ โดยเฉพาะหองทันตกรรม 
- ไดมาตรฐาน 
- ลดภาวะโลกรอนจากการใชกระดาษนอยลง 
 

2.ชื่อเร่ือง   Super sticker 
 
“  ชวยดวย ทํางานทัง้วัน ไมมีเวลาพักเลยนอกเลยนอกจากพักเท่ียง ”  เสียงสะทอนจากหนวยจาย
กลาง  “งานเพิม่ขึ้น คนเพิ่มขึ้น เวลาทํางานไมเพิ่ม จะทําอยาไรจึงจะไมทํางานหนักเกินไป ทํางาน
ทันเวลา สงมอบของทันเวลา ทํางานมคีวามสุข”  จึงไดพดูคุยปรึกษาพจิารณาระบบการทํางานใน
แตละวนั ระยะเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน ก็พบวา เวลาที่ใชในการเตรียมset สําหรับทําใหปราศจาก
เชื้อใชเวลามากที่สุดและกินเวลาทั้งชวงเชาและบาย เนื่องจากการเตรยีมหอset มีหลายกระบวนการ
เร่ิมตนดวยเชด็ทําความสะอาดเครื่องมือ จดัเรียงเครื่องมอืใหถูกตองตามset หอset ดวยผาสะอาด ตดิ
sticker ระบุช่ือผูหอ ผูนึ่ง วนัที่นึ่ง วนัหมดอายุ ช่ือset  ซ่ึง sticker นี้ ตองใชเวลาในการเขียน ถึงแม
จะเตรยีมไวหากไมพอก็ตองเสียเวลาเขียนเพิ่ม และพบวามีอุบัติการณ วาset เปยกน้ําตวัหนังสือ
ละลายอานไมได อานลายมอืไมออก วันนึง่และวนัหมดอายุไมถูกตอง และพบวาในอางลาง
เครื่องมือมีเศษกระดาษsticker อุดรูระบายน้ํา สืบพบวาเกิดจากsticker ที่ติดหมอเครือ่งมือเมื่อนํามา
ลางก็หลุดออก  
 “ทําอยางไร จะลดเวลาการเขียน sticker และsticker ถูกตองอานไดงาย ไมละลายน้ํา ลด
การเกิดขยะ”  ปรึกษาเสนอแนวความคดิทีจ่ะแกไขปญหา ปรากฏวามีคนหัวแหลมประสบการณ
ทํางานชํานาญการพิเศษ ไดเสนอไอเดียวา มีเครื่องพิมพsticker ที่ใชติดซองยาผูปวยทีไ่มใชแลว เรา



 

สามารถนํามาประยุกตใชไดพิมพsticker แทนการเขียนได จะชวยลดเวลาในการเขียน อานไดงาย 
ชัดเจนถูกตอง แตมีเครื่องพมิพ 2 แบบ คือ เลเซอร กับหัวเข็ม ไมทราบวาแบบไหนไมละลายน้ํา 
สามารถเขาหมอนึ่งได 
“ พิมพ sticker แบบไหน ไมละลายน้ํา ตองทดลอง”  โดยการพิมพทั้งสองแบบแลวนาํมาแชน้ํานาน 
1 วัน และเขาหมอนึ่ง ผลปรากฏวา แบบหวัเข็มไมละลายน้ําเขาหมอนึง่ได จึงนํามาทดลองใช โดย
การพิมพรายละเอียดของ set แทนการเขยีน ผลออกมาวา ใชเวลาในการเตรียมset สําหรับทําให
ปราศจากเชื้อเฉพาะเวลาชวงเชา ไมกินเวลาพักกลางวนั สงมอบงานทันเวลา sticker ชัดเจนถูกตองที่
สําคัญอานงาย  
“ อาว! แลวเร่ืองขยะในอางลางเครื่องมือละ ทําอยางไรดี ”   คนหัวใสอีกแลว เรามีซองพลาสติกที่ใส
เครื่องมือที่เปดใชแลวเยอะแยะเลย เอาอยางนี้ดีกวา sticker ไมตองติดหมอเครื่องมือ ใหสอดซอง
พลาสติกที่เจาะรูผูกเชือกที่หมอเครื่องมือไว สามารถเขียนซ้ําไดแกเฉพาะวนัที่นํากลบัมาใชใหม  
แตซองพลาสติกมันออนเกนิไป ทําใหแขง็ไดไมยาก รองแผนsticker ดวยพลาสติกที่แข็งขึ้นมาได 
สอดรวามกับsticker นั่นแหละ  
 
วัตถุประสงค  

- เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมหอเครื่องมือทําใหปราศจากเชื้อ  
- สงมอบของทันเวลา ลดขอผิดพลาดของsticker ติดset  
- เจาหนาที่ทํางานอยางมีความสุข 

 
ตัวชี้วัด 

1. ระยะเวลาที่ใชในการหอเครื่องมือเตรียมนึง่ลดลง 
2. จํานวนวนัที่ตองทํางานลวงเวลาของเจาหนาที่ 
3. จํานวนset ที sticker ผิดพลาด 
4. เจาหนาที่มีความพึงพอใจ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 52 
 
 
 
 



 

การดําเนินการ 
1. ประชุมปรึกษาพิจารณาสาเหตุของปญหา 
2. ประชุมปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหา 
3. นําเสนอแนวทางแกไขปญหา พิจารณาความเปนไปไดในการนํามาใช และปรับแนวทางให

เหมาะสม 
4. ทดลองปฏิบัติ และติดตามขอผิดพลาด พรอมปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
5. ปฏิบัติตามแนวทาง 
6. ติดตามประเมนิผลตามตัวช้ีวัด 

 
 
ผลลัพธ   

1. ระยะเวลาในการหอset เตรียมนึ่งลดลงจากตองทําภาคเชาและบาย เหลือภาคเชาครั้งเดยีว 
2. ไมมีขอรองเรียนเกีย่วกับขอผิดพลาดของsticker 
3. ไมมีวันทีเ่จาหนาที่ทํางานลวงเวลา 
4. เจาหนาที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานรอยละ 95  

 
สรุปปญหาทีพ่บในหนวยจายกลาง 

1. ทํางานไมทันเวลา 
2. เจาหนาที่ทํางานไมมีเวลาพกั 
3. sticker ติดหอของปราศจากเชื้อ เปยกน้ําอานไมได  
4. sticker  ติดหอของปราศจากเชื้อ ตองใชเวลาในการเตรยีมมาก 
5. sticker  ติดหอของปราศจากเชื้อที่ติดหมอเครื่องมือกลายเปนขยะในอางลางเครื่องมือ 

 
วิเคราะหหาสาเหตุ  
 
-ใชเวลาหอเตรียม sticker ติดset นานเกนิไป  
-sticker ไมกันน้ํา 
-sticker ติดหมอเครื่องมือกลายเปนขยะในอางลางเครื่องมือ 
 
 



 

3.แนวทางเลือก “ลดมลภาวะดวยจุลินทรียชีวภาพ EM” 
งานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลคํามวง  ไดพบปญหาเกี่ยวกับการใช

สารเคมี  จําพวก ผงซักฟอก น้ํายามีเชื้อ ในปริมาณมากๆ ที่มีผลตอสุขภาพของผูปฏิบัติและ
ส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะบอบาํบัดน้ําเสีย  ทีพ่ัฒนาหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุงมาโดยตลอด จึง
ไดคนหาแนวทางเลือกที่จะใชจุลินทรียชีวภาพ  เพื่อลดมลภาวะและสามารถปองกันควบคุมการตดิ
เชื้อในโรงพยาบาลไดดวย  จงึไดนําเสนอ การใชจุลินทรียชีวภาพ  ตอ พนักงานนาํรอง คือ พนักงาน
จายกลาง  ซักฟอก โรงครัว เพื่อเปนแนวทางในการคิดคน ผลิต และนาํไปใช สูการพัฒนางาน
ปองกันการควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  ไดเกิดประโยชนตอองคการ และเจาหนาที่ และ
ผูรับบริการสูงสุด 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
2. เพื่อสุขภาพของผูปฏิบัติ 
3. เพื่อลดคาใชจาย 
4. เพื่อสนองตอพระราชดําริ ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง ที่สามารถปองกันควบคุมการตดิ

เชื้อในโรงพยาบาลได 
การวางแผนการดําเนินงาน 

1. ประธาน IC หาขอมูลเร่ือง จุลินทรียชีวภาพ EM ใน INTERNET 
2. ประชุมชีแจงคณะกรรมการและทีม IC ใหความรูเร่ือง EM พรอมตกลง 3 จุด จายกลาง 

โรงครัว ซักฟอก  
3. ประธาน IC นาํเสนอ ทานผูอํานวยการ เหน็ชอบโครงการ 
4. นําผูมีประสบการณสาธิต การผลิตและการใชถึงวิชาการและขั้นตอน และประโยชนที่

จะไดรับ ใหเจาหนาที่ทุกคน ในโรงพยาบาลที่สนใจทราบ โดยเฉพาะเนน 3 หนวยงาน 
5. ติดตอศึกษาดูงาน โรงพยาบาลชัยภูม ิ
6. นําทีมคณะเจาหนาที่ศึกษาดงูานโรงพยาบาลชัยภูมิ ผลิตและการใช EM  ในแตละ

หนวยงานเพื่อนํามาปฏิบัติในหนวยงานตนเอง ให 3 หนวยงานเปนหลักมีตัวแทนละ 1 
คนไปด ู

7. สรุปผลการไปดูงาน และแบงงานรับผิดชอบ 
- หัวหนาหนวยจายกลาง –เขียนบันทึกของบประมาณ  ประสานงาน 
- มุงคุณภาพและ IC – สนับสนุนติดตามผลประเมินผล ประสานงาน ENV + บริหาร + 

กลุมการ  หนวยจายกลาง –คุณประยงค    กองศรีนาง เปนตัวหลักในการผลิต 



 

- หนวยโรงครัว + ซักฟอก – คุณปริญญา + คุณบุญรัตน เปนผูชวย ในการผลิตบาง
วัตถุดิบ 

8.  การนําไปใช  3  จุด  ทดทองใช   1. จายกลาง 
        2. โรงครัว 
       3.  ซักฟอก 
9. ประเมินผลการนําไปใช  - ระยะเวลาดําเนินการ  2 เดือน  ตั้งแต  เมษายน – พฤษภาคม 
2552 
10. สรุปผลและดําเนินการตอเนื่อง 

 
เปาหมาย  

1. เพื่อคุณภาพชวีิตของเจาหนาที่ 
2. เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อลดคาใชจาย 

 
ตัวชี้วัด  

1. เจาหนาทีไ่มไดรับสิ่งที่มีผลตอระบบหายใจ ที่ทําใหเปนโรคเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ 
2. บอบําบัดน้ําเสยี  มีคาปกติ / อยูในเกณฑดกีวาเดิม 
3. การประเมินคาใชจายในการซื้อวัสดุจุลินทรียลดลง 
4. เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย มีประสานระบบ ไมมีการสนับสนุน  

 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน  ปงบประมาณ 2552 
 
การดําเนินการ    ปฏิบัติการตามแผน 
       EM สูตร 1 
 
  รายละเอียดของ  EM    ชนิด 
  
       EM สูตร 2 
  ผลการใช........................................................ 
 



 

 
ผลลัพธ  มี EM สูตร 1 สูตร 2 ใชประเมินผลในทุกหนวยงานโรงพยาบาลคํามวง  

- งบประมาณคาใชจายลดลง.......................................................................... 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการพัฒนางาน 

1. โรงพยาบาลคํามวง  สามารถผลิตสารจุลินทรียชีวภาพ และนําไปใชไดประโยชนตอ
หนวยงาน ไดทุกหนวย 

2. สภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น  บอบําบัดหองน้ําโรงครัว บอดักไขมันลดลง ไมมีบริเวณน้ํา
แฉะเหม็น 

3. เจาหนาทีไ่ดรับสารเคมีสัมผัสตออันตรายนอยลง 
4. มีความสามัคคี  เสียสละตอสวนรวม เพราะเปนงานเสริม  หาเวลาวางจากงานหลัก  มี

ใจจริงๆ จึงไดทําได  และจิตอาสา ขึ้นมากมาย ในแตละหนวยงาน เชน ซักฟอก  จาย
กลาง โรงครัว พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ และกลุมเพื่อน 

 
การวางแผนการดําเนินการตอไปในอนาคต 

1. จัดคณะกรรมการเปนรูปแบบที่ชดเชยมีประธาน เสวนา คณะกรรมการหนาที่
รับผิดชอบผูปฏิบัติ 

2. มีสถานที่ที่ผลิตเหมาะสมมีคณุภาพ 
3. มีขั้นตอนปฏิบัติ และผูรับผิดชอบเปนตวัหลัก วิเคราะหผล พัฒนาสูตรตอไป ใหดี

ยิ่งขึ้น 
 
 

 
 
 


