
ผลงานการพฒันาคุณภาพ 

พฒันาระบบการยืดอายุ ซอง Seal (6เดือน)  เป็น 1 ปี 

 

 

 

 

 

                                      

ศูนย์จ่ายกลาง ปี 2562 
 

 

 

 

 



คาํสําคญั 

ซอง Seal   หมายถงึ  

ซองกระดาษกบัพลาสตกิ 2 ชนิด 

ประกบกนัโดยมแีถบรอยปิดผนึกเป็นลายเส้น  
3 เส้น ตลอดแนวทั้ง 2 ด้าน  

มคุีณสมบัตพิเิศษทีผ่ลติ ขึน้มาใช้งานกบั
เคร่ืองมือทางการแพทย์โดยเฉพาะ 



สรุปผลงานโดยย่อ 
  งานจ่ายกลาง เป็นงานสนับสนุนบริการที่มีความสําคัญในการ

รับผิดชอบจัดเตรียมอุปกรณ์ – เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

และปราศจากเช้ือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ เพ่ือลดการ

เก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่หมดอายุก่อนการใช้งาน ณ จุด

บริการ ทีมงานจ่ายกลางจึงมีการพัฒนาคุณภาพการยืดอายุของ

เคร่ืองมือปราศจากเช้ือในซอง Seal 6 เดือน และสามารให้บริการ

เคร่ืองมือแก่ผู้รับผลงานได้อย่างพอเพียง   มีความปลอดภัยและ

ประหยดัค่าใช้จ่าย 



ช่ือและทีอ่ยู่องค์กร 



สมาชิก 

1. นางนัทธมน   จงจรัสพร พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ หัวหน้างาน 

2. นางตรีนุช   ชาวไร่นาค พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

3. นางรัตตกิาล   วเิศษสิงห์ พนักงานจ่ายกลาง 

4. นส.พนัทวิา   ขันทองด ี พนักงานจ่ายกลาง 

5. นส.พรรณภา   จดจํา  พนักงานจ่ายกลาง 

6. นส.นฤมล   จินจารักษ์ พนักงานจ่ายกลาง 

                      



เป้าหมาย 
1. เพ่ือให้จุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาล ได้รับชุดห่ออุปกรณ์ – เคร่ืองมือทาง

การแพทย์ ครบถ้วนและพร้อมใช้งานทุกวนั 

 

2. ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย 

 

3. ประหยดัค่าใช้จ่าย 

 



ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 ปัญหาที่พบ คือชุดห่ออุปกรณ์ – เคร่ืองมือทางการแพทย์ไม่พร้อมใช้ 

หมดอายุก่อนการใช้งาน ทําให้ต้องใช้เคร่ืองมือชุดใหม่ ทําให้เสียเวลา เสีย

ค่าใช้จ่าย อาจทําให้เกิดผลเสียกับผู้รับบริการ สาเหตุจากผู้ปฏิบัติงาน ไม่

ปฏิบัติตามมาตรฐานของงานและแนวทางปฏิบัติด้านเคร่ืองมือ งานจ่ายกลาง

จึงร่วมประชุมและหาแนวทางปรับปรุง เพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน

ต่อไป 



กจิกรรมพฒันา 
1. ทบทวนและประชุมในหน่วยงาน / ช้ีแจงในคณะกรรมการบริหารถึง

แนวทางที่จะลดการหมดอายุของเคร่ืองมือทางการแพทย์ในซอง Seal    

6 เดือน 

ประชุมช้ีแจง 



กจิกรรมพฒันา 
2. เสนอแนวทางแบบใหม่โดยจัดห่อทดสอบเคร่ืองมือทางการแพทย์ในซอง 

Seal 6 เดือน โดยระบุวันหมดอายุ 1 ปี จํานวน 30 ตัวอย่าง 10 หน่วยงานและ

แยกนําไปเกบ็ในตู้ปลอดเช้ือ 3 ตัวอย่าง / 1หน่วยงาน 



กจิกรรมพฒันา 
3. ครบกาํหนดวนัหมดอายุ 1 ปี นําห่อทดสอบ 30 ตัวอย่าง ส่งเพาะเช้ือ  

ผลการเพาะเช้ือ ไม่พบเช้ือขึน้ 

ห่อทดสอบ 1 ปี 

หมดอายุ  



กจิกรรมพฒันา 
4. แจ้งผลการทดสอบในคณะกรรมการบริหารและประกาศใช้กําหนดวัน

หมดอายุในซอง seal 1 ปี 



การวดัผลและผลการเปลีย่นแปลง 

 

ลาํดบั 

 

ตัวช้ีวดั 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดาํเนินงาน 

ปี2559 ปี2560 ปี2561 
ปี2562 

ต.ค.61-มิ.ย.62 

1. อตัรา Re-Sterile ของ

อุปกรณ์-เคร่ืองมือ 
< 2 % 1.04 0.92 1.55 0.16 

2. อตัราอุปกรณ์ – เคร่ืองมือ 

ค้างจ่าย 
< 0.5% 0 0 0 0 

3. ค่าใช้จ่ายในการใช้ซองseal 

ลดลง 
≥ 10% 10.19 11.79 10.23 16.12 

4. อตัราความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการ 

 

≥ 80% 

 
80.46 80.85 80.99 80.79 



บทเรียนทีไ่ด้รับ 
  การทําให้หัตถการล่าช้า  ผู้รับบริการรอนาน     บุคลากรไม่สะดวกใช้

เคร่ืองมือ  เสียทรัพยากรเพิ่มในการที่ต้องเปิดชุดใหม่  ส่งผลทําให้

ผู้รับบริการมองว่าการบริการไม่พร้อม  ลกัษณะการบริการไม่ทันเวลาและ

ไม่เหมาะสมในสถานการณ์น้ันๆ ทําให้งานจ่ายกลางต้องพฒันาการยืดอายุ

เคร่ืองมือในซอง seal  จัดหาเคร่ืองมือทางการแพทย์ - อุปกรณ์ให้มี

คุณภาพและเพียงพอในการจัดทําชุดหัตถการที่ครบถ้วนพร้อมใช้แก่จุด

บริการต่างๆ 



การตดิต่อกบัทมีงาน 

• นัทธมน  จงจรัสพร  

     ตําแหน่ง หัวหน้างานจ่ายกลาง 

• โรงพยาบาลบ่อพลอย   

     อ. บ่อพลอย   จ.กาญจนบุรี 

• โทรศัพท์ 093-2891462 

• E – mail Jnattamon@gmail.com 



การตดิตามผลงาน CQI 

• สรุปผลการดาํเนินงาน 

 2550 การพฒันาระบบงานจ่ายกลาง 

 2551 การลดอตัรา Re – Sterile 

 2552 จัดผดิปิด case ไม่ได้ 

 2553 ปนมาพาเคร่ืองพงั 

 2554 อรุณประไพตรวจจับ 

 2555 ปมปัญหา 

 2556 สนิมสร้อย 

 2557 เช็คนีไ้ม่มเีด้ง 

 2558 Ambu – Bag Center 

 2559 การพฒันาคุณภาพการเกบ็/

หยบิของปลอดเช้ือ 

 2560 ลดส้ินเปลืองเร่ืองการล้าง 

 2561 การพฒันาระบบ Pre - wash 



แผนงานปี 2563 
 จากอุบัติการณ์วัสดุการแพทย์ Single use ชํารุดและสูญเสีย Function 

การใช้งานจากกระบวนการทําให้ปราศจากเช้ือ และพบวัสดุ Single use 

ประเภทเคร่ืองสายต่างๆ ล้างสายไม่สะอาด  เส่ียงต่อการได้รับเช้ือจากการนํา

วสัดุกลบัมาใช้ซ้ําประกอบกบัระบบการควบคุมการ Reuse วัสดุ Single use ยัง

ไม่เป็นไปตามแนวทาง งานจ่ายกลางจึงวางแผนพัฒนาระบบการ Reuse ให้

เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือนํากลับไปใช้กับผู้รับบริการได้อย่าง

ปลอดภัยและก่อเกดิประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 



สวสัดี 
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