
           

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ  
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [  ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5  
[  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  
2.1 [ / ]นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 2.2[  ] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R 2.5  

       [  ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  
3. ประเภท น าเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [ /  ] ในชุมชน  3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท น าเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนังสั้น  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม. 5.2 [ ] รพช. รพท. 5.3 [/  ] สสอ./สสจ.  
6. การน าเสนอผลงาน  

6.1 [  / ] ไม่เคยน าาเสนอ เผยแพร่มาก่อน 6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [ ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง      
4) [   ] ชมเชย 

7. ชื่อเรื่อง      ขนส่งปลอดภัย..ขนย้ายถูกต้อง 

8. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  
1. นายศรชัย   สมแก้ว    ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 

2. นายสุชาติ   ฉิมรักษ์    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3. นางสุทิพย์  จินตาคม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

9. หน่วยงาน 
 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [ ] รพช. รพท. 3) [ / ] สสอ./สสจ.  อ าเภอ ...............................................   

10. เบอร์โทร  เบอร์โทร 074-689019      e-mail :stqrt@hotmail.com  
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  

 

 



 

รายละเอียดการส่งผลงาน มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

1. ประเภท……นวัตกรรม. 

2. ประเภท หน่วยงาน   สสอ.ศรีบรรพต 

3. ชื่อเรื่อง……ขนส่งปลอดภัย..ขนย้ายถูกต้อง 

4. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ    

1. นายศรชัย   สมแก้ว    ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 

2. นายสุชาติ   ฉิมรักษ์    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3. นางสุทิพย์  จินตาคม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต   เบอร์โทร 074-689019      e-mail :stqrt@hotmail.com 

6. เนื้อหาโดยย่อ 

จากการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีการให้มีคุณภาพในทุกมิติทั้งด้านการรักษา 

ส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟ ูรวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นที่มีคุณภาพ  ใน

หน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพในระดับ รพ.สต. ขึ้น 

คือ เกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)เกิดการพัฒนาขีด

ความสามารถและคุณภาพบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการโดยมีเป้าหมาย มุ่งเน้นเชื่อมโยงระบบบริการ 

กระบวนการบริการ รวมทั้ง การบริหารจัดการ ซึ่งจะท าให้เกิดการจัดการเป็นระบบทั้งองค์กรพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

และภาคีเครือข่าย ด้วยเกณฑ์คุณภาพ 5 ดาว เพ่ือนาไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ ระบบที่มีมาตรฐาน 

จากผลการประเมินตนเองของหน่วยงานและพ้ืนที่รับผิดชอบของเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอศรีบรรพต  พบ

โอกาสพัฒนาในหลายๆประเด็น โดยเฉพาะในการกระบวนการด าเนินงานด้านการจัดการเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ในการท าให้ปราศจากเชื้อ และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น 

ทางคปสอ.ศรีบรรพต ได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนดและสามารถช่วยลดภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประจ ารพ.สต.จึงได้จัดท านวัตกรรมพัฒนางานและพัฒนา

ระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติด

ดาว) ปี 2562   ผ่านการประเมินในระดับห้าดาว(ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง5หมวด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80) ผ่านเกณฑ์

ประเมินทุกรพ.สต.คิดเป็น100% 

 

 

 



 

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

1. ชื่อเรื่อง จากดิน…สู่….(ติด)..ดาว 

2.ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด 

1). นายสรชัย   สมแก้ว    ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต 

2). นายสุชาติ   ฉิมรักษ์    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

3.) นางสุทิพย์  จินตาคม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3.บทน า 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ

โดยเฉพาะ การพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ เป็นองค์กรหลัก

ด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดีในที่สุด จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ

หน่วยบริการสุขภาพในระดับ รพ.สต. ขึ้น คือ เกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติด

ดาว (รพ.สต.ติดดาว) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในรูปแบบของเครือข่ายบริการให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 

จากผลการประเมินตนเองและการตรวจประเมินของทีมประเมินระดับอ าเภอศรีบรรพต 

(ทีมครูค.) พบประเด็นโอกาสพัฒนาในเรื่องการจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ และการ

จัดการ มูลฝอยติดเชื้อที่ยังไม่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ซ่ึงเดิมหน่วยบริการสุขภาพในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอศรีบรรพต ใช้ระบบขนย้ายมูลฝอยติด

เชื้อจากรพ.สต.ต่างๆส่งรพ.ศรีบรรพต เพื่อส่งบริษัทเอกชนน าไปก าจัดต่อไป โดยให้แต่ละรพ.สต.ขนย้ายโดย

ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ อีกท้ังยังพบว่าในการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ผู้ขนส่งขยะมีการใช้อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่ถูกต้องและครบถ้วน  ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ก็ไม่ได้บรรจุมาในภาชนะปิดมิดชิด  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวบุคลากรและสิ่งแวดล้อม   

ส าหรับการจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ท่ีปราศจากเชื้อจากเดิมทุกรพ.สต.มีการท าปราศจาก

เชื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่รพ.สต.แต่ไม่สามารถประกันคุณภาพเครื่องมือปราศจากเชื้อได้ ต่อมา

พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(ICN.) รพ.ศรีบรรพตได้ไปนิเทศและได้แนะน าให้มาท าปราศจากเชื้อที่

รพ.ศรีบรรพต พบว่ามีการน าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์มาท าปราศจากเชื้อท่ีรพ.ศรีบรรพต  



-ร้อยละ66.66    ได้แก่รพ.สต.เขาปู่ ท่าข้าม ศาลาปรางค์และโหล๊ะเร็ด   แตก่็ยังพบปัญหาบางรพ.

สต.มารับของปราศจากเชื้อที่ ล่าช้าส่งผลให้เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ท่ีปราศจากเชื้อเกือบหมดอายุหรือ

หมดอายุโดยยังไม่ได้มารับของ  อีกท้ังยังเพ่ิมภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติงานประจ ารพ.สต.   

-ร้อยละ 33.33ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากรพ.ศรีบรรพต ได้แก่รพ.สต.สวนโหนด และตะแพน มี

การท าปราศจากเชื้อที่รพ.สต. แต่ไม่สามรถประกันคุณภาพเครื่องมือปราศจากเชื้อได้ 

จากปัญหาดังกล่าว ทางผู้รับผิดชอบ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต ร่วมกับงานป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อ รพ.ศรีบรรพต จึงได้จัดท านวัตกรรมนี้ขึ้นมา แก้ไขปัญหาเรื่องมาตรฐานการขนย้ายมูล

ฝอยติดเชื้อและของปราศจากเชื้อจากรพ.สต.สู่รพแม่ข่าย 

 เป้าหมาย 

1.เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน 

2.เพ่ือให้มูลฝอยติดเชื้อและของปราศจากเชื้อจากทุกรพ.สต.มีการขนย้ายได้อย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน 

3.เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบาย ลดภาระงานให้กับหน่วยบฐมภูมิ  

ตัวช้ีวัด 

1).เพ่ือให้บุคลากรขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เหมาะสมและถูกต้อง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

2).เพ่ือให้ทุกรพ.สต. มีการเก็บขนและขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและของปราศจากเชื้อถูกต้องได้มาตรฐาน 100% 

3).ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

4.วิธีการ/กระบวนการด าเนินงาน   

1).ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดหางบประมาณด าเนินการ 

2).ด าเนินการปรับปรุงรถประจ ารพ.สต.เขาปู่ซึ่งสภาพยังพร้อมใช้งานแต่มีการใช้งานค่อนข้างน้อย มาดัดแปลงเป็นรถ

ส าหรับใช้ขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อและของปราศจากเชื้อ โดยจัดแบ่งรถเป็น2ส่วน ส่วนด้านหน้ากันเป็นห้องปิดมิดชิด 

และมีการควบคุมอุณหภูมิ ใช้ส าหรับยา/เวชภัณฑ์/ของปราศจากเชื้อ และด้านหลังก้ันห้องปิดมิดชิดเช่นกันแต่ใช้ใน

การบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 

3).สรรหาเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่ในการขนย้าย โดยเหมาจ่ายค่าแรง 300บาท/ครั้ง  

4).ก าหนดการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ จากทุกรพ.สต. สัปดาห์ละ1ครั้ง ทุกวันพฤหัส ส าหรับยา/เวชภัณฑ์/ของ

ปราศจากเชื้อ ตามความเหมาะสม 

5).ให้ICN.ซึ่งมีใบรับรองสามารถอบรมผู้ปฎิบัติในการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ มีการอบรมให้ความรู้ และดูแลสนับสนุน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนด 

6).ประเมินผลหลังด าเนินการ 



แผนผังการด าเนินงาน 

ล าดับ กิจกรรม มค..62 กพ..62 มีค.62 เมย.62 พค.62 มิย.62 

1 ประชุมทีมผู้เกี่ยวข้อง /      
2 ด าเนินการปรับปรุงรถ  / / /   

3 สรรหาเจ้าหน้าที่ ที่ท าหน้าที่ใน
การขนย้าย 

   /   

4 สนับสนุนอุปกรณ์ และอบรมผู้
ปฎิบัติงาน 

   /   

5 ด าเนินการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ    / /  

6. ประเมินผล      / 

 

5.ผลการด าเนินงาน 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ก่อน 
ด าเนินการ 

หลัง 
ด าเนินการ 

1 เพ่ือให้บุคลากรมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เหมาะสมและถูกต้อง 

≥80% 0 100 

2 เพ่ือให้ทุกรพ.สต. มีการเก็บขนและขนย้ายมูลฝอย
ติดเชื้อและของปราศจากเชื้อถูกต้อง  

100% 0 100 

3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ≥80% 0  100 
 
6.ข้อเสนอแนะ  

1).ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2545ซ่ึง ก าหนดให้บุคลากรผุ้รับผิดชอบมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จึงมีการแต่งตั้ง นักวิชาการสาธารณสุขเป็น
ผู้ดูแลควบคู่กับพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(ICN.)เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ 

2). ถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่มีเครื่องหมายและค าเตือน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องตรา
สัญลักษณ์ส าหรับพิมพ์บนถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอนฃยติดเชื้อ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องจากจะเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนให้แก่หน่วยบริการ ดังนั้นควรมีการจัดซื้อในภาพเครือข่ายทั้งจังหวัดพัทลุง เพื่อเพ่ิมอ านาจการต่อรองด้านราคา 

3). การดูแลจากเครือข่ายบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่าย จะเป็นประเด็นส าคัญ ที่จะท าให้การด าเนินงาน รพ.สต.ติด
ดาว ประสบผลส าเร็จ นอกจากนั้นกระบวนการก ากับและติดตาม ในกระบวนการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว   

 



7.สรุป  

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ควรศึกษามาตรฐานการจัดการคุณภาพ ตั้งแต่บุคลากร 
การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้าย สถานพักวมมูลฝอยติดเชื้อ และการขนย้ายเพ่ือส่งไปก าจัด เพ่ือให้สถาน
บริการสาธารณสุขพัฒนาการจัดการด้านมูลฝอยติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน ควรมีการจักการในภาพCUPลดภาระเพ่ิมเติม
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน. และควรมีการ สนับสนุนการด าเนินงานและนิเทศติดตามอย่างสม าเสมอ 

8.เอกสารอ้างอิง    

คู่มือแนวทางการพัฒนาสภานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ . 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก:2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

ห้องเก็บของปราศจากเชื้อ ห้องเก็บมูลฝอยติดเชื้อ 



 
 

ถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อส าหรับรพ.สต. 

 
 

ชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
        ก่อน                 หลัง 

                                
 


