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2. ชื่อผู้จัดท า   นางสาวกาญจนา  สันอี         ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  พย.บ. 
3.  สมาชิกทีม  

1. นายหรอหมาน  เส็มหมาด           ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
2. นายปรีชา  ชัยสงคราม               ต าแหน่ง  พนักงานบริการ 
3. นางสาวสุดารัตน์  เหรียญนุ้ย        ต าแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ผู้น าเสนอ  นางสาวกาญจนา  สันอี         ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  พย.บ. 
หน่วยงาน  งานจ่ายกลาง-ซักฟอกโรงพยาบาลกงหรา  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 
มือถือ  089-8791621   E-Mail  k.sunee2515@gmail.com 
4. ที่มาของโอกาสพัฒนา : งานซักฟอกมีหน้าที่ซักผ้าให้สะอาดเพียงพอและพร้อมใช้ แต่จากการทบทวนการ
ด าเนินงานในปี 2562 พบปัญหาคือ ผ้าที่ผ่านการซักแล้วไม่สะอาด จ าเป็นต้องส่งซักผ้าซ้ า และจากการสังเกต
ปัญหาของผ้าที่ซักซ้ าจะมีคราบฝังลึก ซักออกได้ยาก ท าให้ต้องซักผ้าซ้ ามากกว่า 1 รอบต่อผ้าจ านวนหนึ่งชิ้น ส่งผล
ให้เพ่ิมภาระงานของเจ้าหน้าที่ และต้นทุนในการด าเนินการเพ่ิมข้ึน  
5. ระยะเวลาด าเนินการ :  ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือน ธันวาคม  2562 
6. สรุปผลงานโดยย่อ : งานซักฟอกเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของโรงพยาบาลกงหรา โดยมีหน้าที่จัดเตรียมผ้าที่
สะอาดให้เพียงพอ พร้อมใช้  แต่พบว่าในปี 2561-2562 งานซักฟอกมีการซักผ้าซ้ าจากการซักผ้าไม่สะอาด ซึ่ง
สามารถดักจับหรือตรวจเช็คได้ในกระบวนการพับผ้า และจากความเสี่ยงของหน่วยงาน  ทั้งนี้การซักผ้าซ้ าได้เคย
แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็ตาม จนมีอัตราการซักผ้าซ้ าลดลงได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
แล้ว แต่ยังพบปัญหาผ้าที่ซักซ้ าเป็นรอยคราบฝังลึก จากการสังเกตพบว่า ผ้าได้ผ่านกระบวนการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม
และผ่านการอบให้แห้ง ท าให้ผ้าเป็นรอยคราบฝังแน่นและซักคราบยากขึ้น  ต้องซักซ้ าหลายรอบ ท าให้เพ่ิมภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ และต้นทุนในการซักผ้าเพ่ิมขึ้น จากความเสี่ยงส าคัญของหน่วยงานพบความเสี่ยงเรื่องความสะอาด
ของผ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยคณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามแนวคิดการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
เริ่มจากประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพงานซักฟอก วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) 
วางแผนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนา เมื่อสังเกตเห็นกระบวนการซักที่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มและผ่านกรอบแห้งส่งผลให้
ผ้าชิ้นที่ซักไม่สะอาดเป็นคราบฝังลึก เมื่อซักซ้ าคราบขจัดออกได้ยาก ต้องใช้น้ ายาละลายไขมันปูาย ถูด้วยแปลง ซัก
ซ้ าซึ่งส่งผลให้ผ้าบางชนิดสีซีดเป็นรอยด่าง โดยในเดือนตุลาคม 2562 ได้ทดลองน าผ้าเปื้อนเลือดจากห้องคลอดมา
ทดลองซักโดยไม่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม ผลการทดลองพบผ้า 1 ชิ้นที่มีรอยคราบเลือด เอาน้ ายาละลายไขมันปูายและซัก
ซ้ า ผ้าสะอาดไม่มีรอยคราบ ซึงแตกต่างจากผ้าที่ผ่านการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มและผ่านกระบวนการอบให้แห้ง ถึงแม้ใช้
น้ ายาละลายไขมันปูาย(น้ ายาละลายไขมันสามารถใช้กับคราบที่เกิดจากเลือด สารคัดหลั่งจากผู้ปุวยเท่านั้นไม่สามารถ
ขจัดคราวปากกา น้ าหมึก สนิมได้ ) และถูด้วยแปลงขนอ่อนและซักซ้ าผ้าอาจยังมีรอยคราบ บางชิ้นซักซ้ าหลายครั้งก็
ไม่สะอาดต้องจ าหน่ายผ้าชิ้นนั้นไป แต่จากการทดลองว่าผ้าเปื้อนเลือดที่ซักโดยไม่ใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มมีกลิ่นคาวเลือด 
จึงทดลองใช้เกลือแกงใส่ในกระบวนการซัก เกลือแกงช่วยลดกลิ่นคาวของเลือด น าใบเตยหอมใส่ถุงตาข่ายใส่ในเครื่อง
ในกระบวนการอบผ้า จากการใช้ใบเตยหอมพบกลิ่นใบเตยจางมาก ไม่สามารถใช้ครั้งที่ 2 ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง 
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และผ้าเปื้อนเลือดยังมีกลิ่นคาวเลือด แต่ผ้านุ่มดี  จึงทดลองใช้ใบมะกรูดใบเพลาดใส่ถุงตาข่าย พบว่าใช้ได้1 - 2 ครั้ง
กลิ่นจาง จึงทดลองใช้ใบมะกรูดที่แก่จัด จะพบว่าสามารถอบคงกลิ่นหอมของใบมะกรูดได้7-8 ครั้ง กลิ่นจึงจาง จาก
การทดลองจะพบว่าผ้าที่ไม่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มสามารถซักได้สะอาดกว่าและถ้าผ้ามีรอยคราบต้องซักซ้ าสามารถปูาย
น้ ายาละลายไขมันแล้วซักใหม่ผ้าก็จะสะอาดไม่มีรอยคราบ และสามารถใช้ใบมะกรูดที่แก่จัดแทนน้ ายาปรับผ้านุ่มได้
ผ้าไม่แข็งนุ่มดี  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ ายาปรับผ้านุ่มพบว่าน้ ายาปรับผ้านุ่มที่ผลิตในประเทศไทยไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและเป็น พิษกับสิ่ งแวดล้อมและจากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริ การ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มท าให้ผ้าลดความสามารถในการดูดซึมน้ าและเหงื่อ 
ลดความแข็งแรงของผ้า ถ้าใช้ประจ าท าให้ผ้ามีการสะสมของน้ ายาปรับผ้านุ่มท าให้ผ้าลดความขาวและท าให้
ผ้าเหลืองได้  น้ ายาปรับผ้านุ่มที่ติดท่ีผ้าท าให้เกิดการระคายเคืองท าให้เกิดการผื่นแพ้ได้ การใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มต้องใช้
ในช่วงสุดท้ายของการซักเท่านั้น ถ้าใส่ระหว่างการซักจะขัดขวางการท าความสะอาด ผ้าไม่นุ่ม และถ้ายังมีคราบ
สกปรกหลงเหลืออยู่บนผ้า น้ ายาปรับผ้านุ่มจะท าให้สิ่งสกปรกกลับไปเกาะติดที่ผ้าท าให้เกิดคราบฝังลึก ซึ่ง
กระบวนการซักของงานซักฟอกจะใส่น้ ายาปรับผ้านุ่นในกระบวนสุดท้ายของการซักอยู่แล้วแต่ยังพบผ้ามีรอยคราบ
ซักไม่สะอาด จากการทดลองครั้งนีพ้บว่าผ้าที่ซักสะอาด ถ้าชิ้นไหนมีรอยคราบปูายน้ ายาละลายไขมันก็สามารถซักได้
สะอาดไม่มีการซักซ้ ารอบท่ี 2  ผ้านุ่มดี  ไม่พบความเสี่ยงเรื่องความสะอาดของผ้า ลดระยะเวลาในการจัดการผ้าที่ซัก
ซ้ าและลดต้นทุนในการซักผ้าได ้
7.  เป้าหมาย : ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
    7.1. ลดอัตราความเสี่ยงเรื่องผ้าไม่สะอาดเท่ากับ 0 
    7.2. ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
    7.3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 90 
    7.4. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานซักฟอก 
8.  ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  งานซักฟอกโรงพยาบาลกงหราได้ประชุมทีมงาน เพื่อปรับปรุงรูปแบบการซักผ้าให้
สะอาด ลดการซักผ้าซ้ า ถ้ามีผ้าซ้ าให้ซักซ้ าเพียงรอบเดียว เพ่ือลดต้นทุนและเวลาในการซักผ้า ไม่มีข้อร้องเรียน
หรือความเสี่ยงเรื่องผ้าไม่สะอาดจากหน่วยงาน หน่วยงานมีผ้าสะอาด เพียงพอ และพร้อมใช้  การซักผ้าซ้ าได้เคย
ท า CQI จนมีอัตราการซักผ้าซ้ าลดลงได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ เมื่อหาสาเหตุของปัญหาของการซักผ้าไม่สะอาด
ซึ่งเกิดจากการแยกผ้าไม่ถูกต้องจากหน่วยงาน ผ้าเปื้อนติดเชื้อปนในถังผ้าเปื้อนทั่วไป ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายา 
ปริมาณน้ ายาในการซักที่ใช้ต่างกัน ผลท าให้ผ้าเปื้อนทั่วไปที่มีผ้าเปื้อนติดเชื้อปนมาผ้าชิ้นที่ติดเชื้อมีรอยคราบไม่
สะอาดต้องซักซ้ า เพ่ือพัฒนางานซักฟองจึงได้ก าหนดอัตราความเสี่ยงของหน่วยงานเรื่องความสะอาดของผ้า
เท่ากับ 0 และเพ่ือลดการซักผ้าซ้ า  จึงก าหนดให้หน่วยงานที่ก าเนิดผ้าเปื้อนทบทวนแนวทางปฏิบัติการแยกผ้าให้
ถูกต้อง โดยการนิเทศติดตามจากหัวหน้างาน การเพิ่มการนิเทศการทิ้งผ้าเปื้อนในผู้ปุวยแรกรับ ผู้ปุวยนอนติดเตียง 
และการนิเทศติดตามการทิ้งผ้าเปื้อนของญาติ 
9.  การเปลี่ยนแปลง :   ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) วางแผนและวางกล
ยุทธ์ในการพัฒนาเมื่อทราบว่าสาเหตุของการซักผ้าไม่สะอาดเกิดจากการแยกผ้าไม่ถูกต้องจากหน่วยงาน ส่วนใหญ่
เป็นเสื้อผ้าผู้ปุวยหลังคลอด จึงก าหนดให้หน่วยงานทบทวนแนวทางปฏิบัติการแยกผ้าให้ถูกต้องทุกเดือน โดยการ
นิเทศติดตามจากหัวหน้างาน การเพ่ิมการนิเทศการทิ้งผ้าเปื้อนในผู้ปุวยแรกรับ ผู้ปุวยนอนติดเตียง และการนิเทศ
ติดตามการทิ้งผ้าเปื้อนของญาต ิโดยมีการติดตามนิเทศจาก ICNซ้ า  เมื่อทราบว่าผ้าที่ซักไม่สะอาดส่วนใหญ่เป็นผ้า



ผู้ปุวยหลังคลอด เป็นผ้าที่เปื้อนเลือด เนื่องจากผู้ปุวยมีน้อย ผ้าเปื้อนจึงมีน้อย เจ้าหน้าที่เก็บผ้าเลยไม่ส่งผ้าทุกวัน
จึงเป็นผ้าที่ค้างคืนเลือดแห้ง และเป็นผ้าที่เปื้อนเลือดเป็นจุดเล็กๆและใส่ในถังผ้าเปื้อนทั่วไป จึงด าเนินการเปลี่ยน
ถังผ้าผู้ปุวยหลังคลอดให้เป็นถังผ้าติดเชื้อทั้งหมด และเพ่ิมรอบการส่งผ้าซักจากหน่วยงานเป็นวันละ 2 รอบเช้า  - 
เย็น กรณีมีผู้ปุวยคลอดนอกเวลาราชการพนักงานท าความสะอาดประจ าห้องคลอดจะต้องเอาผ้าคลอดไปซักล้าง
คราบเลือดที่งานซักฟอก (นอกเวลาช่วงกลางคืนจะไม่มีเจ้าหน้าที่งานซักฟอกประจ าอยู่ และพนักงานท าความ
สะอาดจะได้รับการฝึกอบรมการซักผ้า การใช้เครื่องซักผ้าทุกคน ) ส่วนการพัฒนาการซักผ้าซักซ้ าให้สะอาดเพียง
ครั้งเดียว ผู้ศึกษาได้ทดลองการซักผ้าที่ใช้น้ายาปรับผ้านุ่มและไม่ใช้น้ายาปรับผ้านุ่มผ่านกระบวนการอบแห้ง เพ่ือดู
ว่าผลการใช้น้ายาปรับผ้านุ่มหรือไม่ใช้มีผลต่อการฝังลึกของรอยคราบหรือไม่ ซึงจากการทดลองพบว่า 
กระบวนการซักที่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มและผ่านกรอบแห้งส่งผลให้ผ้าที่ซักไม่สะอาดมีคราบฝังลึก เมื่อซักซ้ าคราบขจัด
ออกได้ยาก ต้องใช้น้ ายาละลายไขมันปูาย ใช้แปลงถูผ้าและทิ้งผ้าไว้ประมาณ 10- 15 นาทีก่อนซักซึ่งส่งผลให้ผ้า
บางชนิดสีซีดเป็นรอยด่าง โดยในเดือนตุลาคม  2562 ได้ทดลองน าผ้าเปื้อนเลือดที่ปล่อยไว้จนเลือดแห้งจากห้อง
คลอด 15 กิโลกรัม (เครื่องซักผ้าสามารถซักผ้าได้ 15 กิโลกรัม ) เข้ากระบวนการซักโดยซักล้างคราบเลือด ใส่น้ ายา
ซักผ้า 200 ซีซี น้ ายาฆ่าเชื้อ 200 ซีซี ไม่ใส่น้ ายาปรับผ้านุ่ม และผ่านกระบวนการอบแห้ง พบผ้ามีรอยครบเลือด 1 
ชิ้น ผ้ามีกลิ่นคาวเลือด จึงทดลองซ้ าด้วยผ้าติดเชื้อเปื้อนเลือดจนเลือดแห้ง ใส่เกลือ 1 ช้อนชา เกลือแกงจะลดกลิ่น
คาวของเลือด น้ ายาซักผ้า 200 ซีซี น้ ายาฆ่าเชื้อ 200 ซีซี ไม่ใส่น้ ายาปรับผ้านุ่ม   ในกระบวนการอบแห้งใช้ใบเตย
หอมใส่ถุงผ้าตาข่ายใส่ในเครื่องอบผ้าขณะอบผ้า หลังอบผ้าเสร็จผ้ามีกลิ่นหอมใบเตยเล็กน้อยแต่ยังมีกลิ่นคาวเลือด 
จึงทดลองซ้ าโดยใช้ใบมะกรูดแทนทดลองครั้งแรกใช้ใบมะกรูดใบเพลาด ใบมะกรูดมีคุณสมบัติสามารถดับกลิ่นคาว
ได้  ผ้าหอมสดชื่น กลิ่นใบมะกรูดจะมีกลิ่นแรงกว่ากลิ่นจากผิวมะกรูดซึ่งผิวมะกรูดจะมีน้ ามันระเหย 4 เปอร์เซ็นต์ 
จะท าให้ผิวหนังแพ้ได้ง่ายเพราะผิวหนังจะแพ้ได้ถ้าน้ ามันระเหยมากกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใบจะมีน้ ามันระเหย 
0.08 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายความเครียด ความกังวล ท าให้ใจสงบ ไม่ท าให้เกิดการแพ้   จาก
การทดลองพบว่าการซักผ้าครั้งนี้ไม่พบผ้ามีรอยคราบสกปรก ผ้ามีกลิ่นใบมะกรูดอ่อน ไม่มีกลิ่นคาว  จึงทดลองซ้ า
อีกครั้งและพบผ้ามีรอยคราบ 1 ชิ้นจึงเอาผ้าที่ซักโดยใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มและไม่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มมาปูายน้ ายา
ละลายไขมัน ผลปรากฏว่าชิ้นที่ไม่ใส่น้ ายาปรับผ้านุ่นแค่ปูายน้ ายาคราบออกง่ายไม่ต้องใช้แปรงถูและสามารถซักได้
เลยโดยไม่ต้องรอ 10- 15 นาทีเหมือนผ้าที่ผ่านการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม และทดลองความคงตัวของกลิ่นใบมะกรูด 
ใบที่ไม่แก่(ใบเพลาด)ใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็หมดกลิ่น ส่วนใบมะกรูดที่แก่จัดมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดติดผ้า และ
สามารถใช้ซ้ าได้ 7-8 ครั้ง/ผ้า 15 กิโลกรัม/ใบมะกรูด 100 กรัม  

คณะผู้ศึกษาจึงใช้ใบมะกรูดแทนน้ ายาปรับผ้านุ่ม หลังทดลองกับผ้าเปื้อนติดเชื้อ 1 เดือน ผลประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องความสะอาดของผ้าพบความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ  91.10 ซึ่งปี 2562 ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องความสะอาดของผ้าร้อยละ 75.90 ไม่พบความเสี่ยงหน่วยงานเรื่องความสะอาดของ
ผ้า   เดือนพฤศจิกายน  2562ได้ทดลองกับผ้าห่อเครื่องมือทางการแพทย์ เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ผลการทดลอง
พบว่าถ้าผ้าที่มีรอยคราบซักไม่สะอาด เอาน้ ายาละลายไขมันมาปูายและซักซ้ าผ้าซักออกได้ง่าย เดือนพฤศจิกายน  
ไม่พบความเสี่ยงของหน่วยงานเรื่องความสะอาดของผ้า เดือนธันวาคม 2562 ได้น าเรื่องการพัฒนาการซักผ้าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือขออนุมัติและยกเลิกการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม  ผู้รับบริการพึงพอใจ เดือน
พฤศจิกายนอัตราความพึงพอใจร้อยละ 91.10   ความเสี่ยงของหน่วยงานเรื่องความสะอาดของผ้าเท่ากับ 0 จาก
การประเมินผลการด าเนินการตั้งแต่ปี 2560– 2562 สามารถท าให้อัตราการซักผ้าซ้ าเท่ากับร้อยละ 0.80 , 0.93, 



0.47 ตามล าดับ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซักผ้าซ้ า ปีละ 1,190, 1,275, 185  บาท ตามล าดับและ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มได้ ปี  2560-2562 ค่าใช้จ่ายน้ ายาปรับผ้านุ่มเป็นเงิน 28,611, 
26,040, 13,390 ตามล าดับ ตั้งแต่เดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 ค่าใช้จ่ายน้ ายาปรับผ้านุ่ม เป็นเงิน.1,500, 
1,136, 635 , 0 บาทตามล าดับ หลังเดือนธันวาคมยกเลิกการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มใช้ใบมะกรูดอบผ้าแทน(ใบมะกรูด
ได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงหรา ) และลดระยะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานซักฟอกจากเมื่อมี
ผ้าซักซ้ ามากต้องใช้เวลาในการใช้น้ ายาละลายไขมันและต้องใช้แปลงในการถูผ้าแต่ละชิ้นใช้เวลา 5- 10 นาที แต่
เมื่อไม่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มสามารถปูายน้ ายาละลายไขมันและใส่ในเครื่องซักได้เลยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาทีต่อชิ้นและ
เนื่องจากผ้าซักซ้ าลดลงจึงสามารถซักผ้าที่ซักซ้ ารวมกับผ้าที่ซักประจ าวันได้โดยไม่ต้องรอซักพร้อมกัน ผลท าให้ใน
แต่ละเดือนสามารถลดการซักผ้าได้2-3 ถัง/เดือน บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการคือ การพัฒนาและด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการจัดการที่เป็นระบบ ต้องได้รับความร่วมมือในการด าเนินการจากทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลไกการควบคุมก ากับโดยหัวหน้างานด้วยกระบวนการเสริมพลัง ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
ตระหนักและให้ความส าคัญมากขึ้น โดยคณะท างานได้สะท้อนผลการเรียนรู้และด า เนินการผ่านคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาลกงหราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้หัวหน้างานทุกงานมีส่วนร่วม และใช้
กระบวนการเสริมพลังในการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็น
วัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาล  
10. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :    จากผลการทดลอง จะพบว่าการพัฒนาคุณภาพของการซักผ้าซ้ า 
มีผลท าให้การซักผ้าที่มีรอยคราบไม่สะอาดสามารถซักได้สะอาดโดยไม่ต้องซักซ้ าหลายรอบท าให้ยืดอายุการใช้งาน
ของผ้า ผลท าให้ผู้ปุวยได้ใช้ผ้าที่สะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบมะกรูด ไม่เกิดอาการแพ้ หน่วยงานต้นก าเนิดของ
ผ้าเปื้อนได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติการแยกผ้า การนิเทศผู้ปุวยและญาติและการเฝูาติดตาม การนิเทศติดตาม
จากหัวหน้างาน  ผลที่เกิดต่องานซักฟอกคือ อัตราความเสี่ยงหน่วยงานเรื่องผ้าไม่สะอาดเท่ากับ 0 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเรื่องความสะอาดของผ้า เท่ากับร้อยละ 91.10 ลดต้นทุนในการซักผ้าโดยยกเลิกการใช้น้ ายาปรับ
ผ้านุ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  2562 เป็นต้นไป มีการท าโครงการปลูกต้นมะกรูดไว้ใช้ในงานซักฟอกอย่างถาวร (ตอน
ทดลองได้รับบริจาคใบมะกรูดจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงหรา ) และสามารถลดระยะเวลาในการซักผ้าซ้ าจากที่
ต้องใช้แปลงถูผ้าที่ไม่สะอาดและรออีก 10-15 นาที่จึงซัก เปลี่ยนเป็นเมื่อพบผ้ามีรอยคราบสามารถปูายน้ ายา
ละลายไขมันและซักซ้ าได้เลย เดือนตุลาคม 2562 ได้เริ่มทดลองการซักผ้าโดยไม่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม สามารถลดผ้า
ที่ซักซ้ าได้ 2-3 ถัง/เดือน โดยกระบวนการพัฒนาและด าเนินการตาม ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 กระบวนการและกิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพของงานซักฟอกโรงพยาบาลกงหรา  
เดือน กิจกรรม 
ต.ค.
62 

 1. ทดลองผ้าที่ส่งจากห้องคลอดเพราะเป็นผ้าที่เปื้อนเลือดและเลือดแห้งแล้ว จ านวน 15 กิโลกรัม โดย
การการตั้งโปรแกรมให้เครื่องซักผ้าให้ล้างคราบเลือดออกก่อน 4 รอบ ( เดิมล้าง 1 รอบ) แล้วใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ซักผ้า  น้ ายาซักผ้า 200 ซีซี น้ ายาฆ่าเชื้อ 200 ซีซี  (ตามอัตราส่วนที่บริษัทก าหนด)ไม่ใช้น้ ายาปรับผ้า
นุ่ม กระบวนการซักรวมใช้เวลา 1ชั่วโมง 15 นาที และผ่านกระบวนการอบผ้าแห้งด้วยความร้อน 70 องศา
เซลเซียสใช้เวลา 50 นาที จากการทดลองครั้งที่ 1 ไม่พบผ้าที่มีรอยคราบเลือด ผ้าสะอาดแต่มีกลิ่นคาว
เลือด 
2. ทดลองซ้ าครั้งที่ 2 โดยใช้ผ้าจากห้องคลอดเหมือนเดิม แต่กระบวบการอบใช้ใบเตยหอมห่อนเป็นชิ้นใส่
ถุงตาขายจ านวน 100 กรัม หลังเสร็จทุกกระบวนการซักพบผ้ามีคราบไม่สะอาด 1 ชิ้น ผ้าไม่มีกลิ่นใบเตย
และมีกลิ่นคาวเลือดเล็กน้อย 
3. ทดลองซ้ าครั้งท่ี 3 โดยใช้ผ้าผู้ปุวยจากหลังคลอดซึ่งเป็นผ้าเปื้อนเลือด จ านวน 15 กิโลกรัม ใช้โปรแกรม
ให้เครื่องล้างคราบเลือดออก แล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซักผ้า คือใส่เกลือแกง 1 ช้อนชา. น้ ายาซักผ้า 200 ซีซี 
น้ ายาฆ่าเชื้อ 200 ซีซี ไมใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มและให้ผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยความร้อน 70 องศา
เซลเซียสใช้เวลา 50 นาที โดยใช้ใบมะกรูดขนาดเพสลาด ( ใบไม่แก่ไม่อ่อน) จ านวน 100 กรัม ใส่ในถุงผ้า
ตาข่ายจากการทดลองครั้งนี้พบว่ามีผ้าเป็นคราบเลือดที่ซักไม่สะอาด 1 ชิ้น  กลิ่นใบมะกรูดจางมาก ไม่มี
กลิ่นคาวเลือด 
4.เอาผ้าที่ซักไม่สะอาดทั้ง2 ครั้งมาเปรียบเทียบกับผ้าที่ใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม ปูายน้ ายาสลายไขมันซึ่งเป็น
น้ ายาที่ใช้ส าหรับซักผ้าที่เปื้อนเลือด สารคัดหลังจากร่างกายแต่จะมีราคาแพงและท าให้ผ้าเสื่อมคุณภาพเร็ว
ขึ้น งานจ่ายกลางโรงพยาบาลกงหราจึงใช้ส าหรับผ้าที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งแล้วซักไม่ออกเท่านั้น จะ
พบว่าผ้าที่ไม่ผ่านการใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มสามารถขจัดคราบได้สะอาดทันทีโดยไม่ต้องใช้แปลงถู ส่วนผ้าที่ใช้
น้ ายาซักผ้านุ่มจะต้องใช้แปลงขนอ่อนถูคราบจึงออก 
5.ทดลองความหอมของกลิ่นใบมะกรูดโดยใส่ในถุงผ้าธรรมดาที่ไม่มีรูตาข่ายพบว่ากลิ่นใบมะกรูดจะอ่อน
มากเพราะกลิ่นระเหยออกมาจากถุงผ้าได้น้อย จึงใส่ถุงตาข่ายซึ่งจะพบว่ากลิ่นหอมระเหยออกดีกว่า และ
ทดลองถ้าเอาใบมะกรูดใบเพสลาดจะอบได้1-2 ครั้ง/100กรับกลิ่นหอมจะจาง  จึงเอาใบมะกรูดที่แก่จัดมา
ทดลองพบว่าคงความหอมได้นานกว่า อบได้ 8-10 ครั้ง/100 กรัม 
        ผลการทดลอง พบว่า ผ้าที่ไม่ผ่านการใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มสามารถขจัดคราบออกได้ง่ายกว่าผ้าที่ใช้
น้ ายาปรับผ้านุ่ม และผ้าที่ซักไม่สะอาดมีจ านวนน้อยลง หลังการทดลองไม่พบความเสี่ยงเรื่องความสะอาด
ของผ้า ปริมาณการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มลดลงจากเดือนกันยายน 2562 จาก 1,500บาทเดือนตุลาคม 2562
เหลือ  1136 บาทลดลง 364 บาท จึงพัฒนาต่อในเดือนพฤศจิกายน  2562   

พ.ย.
62 

1. ทดลองกับผ้าห่อเครื่องมือโดยใช้ผ้าห่อเครื่องมือที่เปื้อนเลือดเล็กน้อยจ านวน 15 กิโลกรัม โดยการการ
ใช้โปรแกรมให้เครื่องซักผ้าล้างคราบก่อนแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคือ เกลือแกง 0.5 ช้อนชา. น้ ายาซักผ้า 
200 ซีซี น้ ายาฆ่าเชื้อ 200 ซีซี ไมใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มและผ่านกระบวนการอบแห้งโดยใช้ใบมะกรูดที่แก่จัด
ใส่ถุงตาข่ายจ านวน 1 กรัม ผลการทดลองพบว่าผ้าห่อเครื่องมือสะอาดไม่มีคราบและผ้าไม่แข็ง งานจ่าย



เดือน กิจกรรม 
กลางพึงพอใจ (งานซักฟอกมีหน้าที่ซีกผ้าห่อเครื่องมือส่งให้งานจ่ายกลาง) 
2. ทดลองกับผ้าเปื้อนทั่วไปเช่นเสื้อ ผ้าถุง ผ้าห่ม โดยการใช้โปรแกรมเครื่องซักผ้าให้ล้างผ้าก่อน ใส่น้ ายา
ซักผ้า 200 ซีซี (น้ ายาฆ่าเชื้อ 100 ซีซี ใส่ในกรณีท่ีเห็นว่าผ้าเปื้อนท่ัวไปมีคราบสกปรกมากกว่าปกติ แต่ถ้ามี
การแยกผ้าถูกต้องไม่จ าเป็นต้องใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ )อบแห้งโดยใช้ใบมะกรูดที่แก่จัดใส่ถุงตาข่ายจ านวน 100 
กรัม ผลการทดลองไม่พบรอยคราบไม่สะอาด 
3. ทดลองกับผ้าเปื้อนท่ัวไปเช่นเสื้อ ผ้าถุง ผ้าห่ม ครั้งที่ 2 โดยใช้น้ ายาซักผ้า 200 ซีซี ไม่ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ ไม่
ใส่น้ ายาปรับผ้านุ่มอบแห้งโดยใช้ใบมะกรูดที่แก่จัดใส่ถุงตาข่าย ผลการทดลองพบรอยคราบเลือดที่ผ้ าถุง 1 
ชิ้น ผ้าปูที่นอน 1 ชิ้น จึงหาสาเหตุของการเกิดคราบ พบว่าเป็นคราบเลือด จึงสอบถามไปที่จุดก าเนิดผ้า
เปื้อนพบว่าเกิดจากการทิง้ผ้าไม่ถูกต้อง เอาผ้าชิ้นที่มีรอยคราบปูายน้ ายาสลายไขมัน พบว่าสามารถซักออก
ได้ง่าย 
4. รายงานผลการทดลองใช้ใบมะกรูดแทนน้ ายาปรับผ้านุ่มต่อคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลและ
ขออนุมัติยกเลิกการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
5. ท าโครงการปลูกต้นมะกรูดในโรงพยาบาล( ใบมะกรูดที่น ามาทดลองได้รับการบริจาดจากเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลกงหรา ) 
         ผลการทดลอง พบว่าทั้งผ้าห่อเครื่องมือทางการแพทย์และเสื้อผ้า ผ้าห่ม สะอาด ไม่แข็งทั้งที่ไม่ใช้
น้ ายาปรับผ้านุ่ม ในระยะเวลา 2 เดือนที่ทดลองไม่พบความเสี่ยงเรื่องความสะอาดของผ้า  ปริมาณการใช้
น้ ายาปรับผ้านุ่มลดลงจากเดือนตุลาคม 1,136.บาท เดือนพฤศจิกายน  2562  ลดเหลือ  635  บาท  
ลดลงจากเดือนตุลาคม 501 บาท และส ารวจความพึงพอใจเรื่องความสะอาดของผ้าจากผู้รับบริการร้อยละ
91.1 เพ่ิมจากเดิมปี 2562 ความพึงพอใจเรื่องความสะอาดของผ้าร้อยละ 75.9 ระยะเวลาในการซักผ้าซ้ า
ลดลงจากผ้าซักซ้ าที่ใช้เวลาในการใช้แปลงถู5-10 นาที/ชิ้น เหลือแค่ไม่ถึงนาที/ชิ้น จึงพัฒนาต่อในเดือน
ธันวาคม    

ธ.ค.
62 

1. ยกเลิกการใช้น้ ายาปรับผ้านุ่มของโรงพยาบาล 
2 เพ่ิมหลอดไฟในบริเวณพับผ้าเพ่ือให้สว่างเพียงพอ เพื่อส ารวจความสะอาดของผ้าขณะพับ 
3. ปลูกต้นมะกรูดในโรงพยาบาล ตามโครงการที่ก าหนดไว้ 
       ผลการด าเนินการเดือน ธันวาคม 2562  พบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายของน้ ายาปรับผ้านุ่ม และไม่พบความ
เสี่ยงเรื่องความสะอาดของผ้า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลงจากผ้าที่ซักซ้ าลดลง 

 
 
 
 
 ผลการศึกษา 
         จากการพัฒนาระบบคุณภาพการซักผ้าในงานซักฟอกของโรงพยาบาลกงหรา ด้วยแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ผลการด าเนินการตามตารางท่ี 2  
 



ตารางท่ี 2 อัตราการการซักผ้าซ้ าและมูลค่าการใช้จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2562 

ปีงบประมาณ จ านวนผ้าซัก 
(กิโลกรัม) 

จ านวนผ้าซักซ  า 
(กิโลกรัม) 

ร้อยละการซักซ  า ค่าน  ายาปรับผ้า
นุ่ม(บาท) 

2559 22,015 249 1.13 29,612 
2560 25,940 208 0.80 28,611 
2561 24,052 226 0.93 26,040 
2562 24,462                    123      0.47 13,391         

  
ตารางท่ี 3  อัตราการการซักผ้าซ้ าและมูลค่าการใช้จ่าย จ าแนกรายเดือนตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2563 

เดือน จ านวนผ้าซัก 
(กิโลกรัม) 

จ านวนผ้าซักซ  า 
(กิโลกรัม) 

ร้อยละการซักซ  า ค่าน  ายาปรับผ้า
นุ่ม(บาท) 

กันยายน 2,543 24 0.94 1,500 
ตุลาคม  2,326 27 1.16 1,136 

พฤศจิกายน 2,035 28 1.37 635 
ธันวาคม           2,120 24   1.13                        0 

 
จากการประเมินผลการด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562-ธันวาคม 2562 ไม่พบความเสี่ยงการซักผ้าไม่

สะอาด  ปี 2560 - 2562 พบความเสี่ยงการซักผ้าไม่สะอาด  15 , 21 , 24  ครั้งตามล าดับ สามารถลดค่าใช้จ่าย
น้ ายาปรับผ้านุ่มตั้งแต่ เตือนกันยายน - ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,500, 1,136 , 635 ,0 ,0 บาท ตามล าดับ 
และตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไปไม่มีค่าใช้จ่ายน้ ายาปรับผ้านุ่ม ท าให้ลดต้นทุนในการซักผ้า ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเรื่องความสะอาดของผ้าตั้งแต่ปี  2560-2563 ร้อยละ   81.50  , 83.10, 75.90, 91.10 
ตามล าดับ และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเสี่ยงเรื่องความสะอาดของผ้า  ระยะเวลาใน
การจัดการรอยคราบไม่สะอาดลดลง รอยคราบสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น งานเสร็จเร็ว ผลท าให้เจ้าหน้าที่งาน
ซักฟอกมีความสุขในการท างานมากข้ึน  
 
11. บทเรียนที่ได้รับ : บทเรียนจากผลการศึกษา พบว่า การคิดและการจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ กระบวนการคิดในการ
แก้ปัญหา โดยการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การหาทางในการแก้ปัญหาโดยการทบทวน วิเคราะห์สาเหตุแห่ง
ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบและวางกลยุทธ์ในการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปรับประยุกต์แนวคิดมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพในงานบริการสุขภาพ การท างานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะทีมงานแบบ
กัลยาณมิตร ที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการด าเนินการซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดและแก้ปัญหา โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่ต้อง
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย การจัดประชุมสรุปผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ความมุ่งมั่นตั้งใจและภาวะการน าของผู้ด าเนินการและทีมงานในการพัฒนา



คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล เกาะติด สรุปผล และสะท้อนผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงานทุกคน การท าหน้าที่ผู้อ านวยกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาของหัวหน้างาน  
ส่งผลให้ทีมงานมีความรักและพึงพอใจในงานที่ท า 
 
12. สรุปและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาและด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการจัดการที่เป็นระบบ ต้องได้รับความร่วมมือ
ในการด าเนินการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลไกการควบคุมก ากับโดยหัวหน้างาน ด้วยกระบวนการเสริม
พลัง  ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญมากขึ้น โดยคณะท างานได้สะท้อนผลการเรียนรู้และ
ด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้หัวหน้างานทุกงานมีส่วน
ร่วม และใช้กระบวนการเสริมพลังในการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาล ทั้งนี้โรงพยาบาลกงหรามีแผนพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ การ
พัฒนาแนวทางการด าเนินงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกต้นมะกรูดไว้ใช้ใน
การอบผ้าภายในโรงพยาบาลเอง(ใบมะกรูดได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงหรา)  ตั้งเปูาหมายความเสี่ยง
การซักผ้าไม่สะอาดเท่ากับ 0 
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