
1. ช่ือผลงาน: ไฟส่องผา้ SAVE AREA 
2. ค าส าคัญ: ไฟส่องผา้ 
3. สรุปผลงานโดยย่อ: กระบวนการหีบห่อเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท าปราศจากเช้ือดว้ยวสัดุท่ีท า
ดว้ยผา้มีความผดิพลาดเกิดข้ึนแมว้า่จะมีกระบวนการตรวจสอบซ ้ า พบมีผา้เป็นรูจากการตรวจสอบ
ผา้ของหน่วยงาน 8-10 ช้ิน/วนั และจากการแจง้ของหน่วยงานและใบความเส่ียง 15  ช้ิน/ปี คิดเป็น
ค่าใชจ่้ายในการ Re-sterile   305.25 บาท/ปี และยงัเกิดผลกระทบกบัหน่วยงานตอ้งหาอุปกรณ์
ทดแทนในการใชป้ฏิบติังานกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ จึงพฒันานวตักรรม ไฟส่องผา้ SAVE AREA 
ท่ีเหมาะสมกบับริบทของหน่วยงาน ท าใหมี้ชุดเคร่ืองมือปราศจากเช้ือไดม้าตรฐานมีความ
ปลอดภยัในการน ามาใชง้านกบัผูรั้บบริการ สามารถลดค่าใชจ่้ายและภาระงานในการน ามาท า
ปราศจากเช้ือซ ้ า และเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
4. ช่ือหน่วยงาน: งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลจะนะ 35 หมู่ 2 ต าบลบา้นนา อ าเภอ จะนะ จงัหวดั 
สงขลา โทรศพัท ์074-207069-70 ต่อ 119  
5. ผู้น าเสนอ: นางสาววรรณศิลป์  บุญณะแกว้  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
  วฒิุ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน โทรศพัท ์089-5975815  
6. เป้าหมาย  

1. เพื่อใหชุ้ดเคร่ืองมือปราศจากเช้ือท่ีหีบห่อดว้ยผา้ไดม้าตรฐานไม่มีการส่งคืนจาก
หน่วยงาน ลดการ Re-sterile 

2. เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบผา้ท่ีน ามาใชหี้บห่อชุดเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อท า
ปราศจากเช้ือ 

3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบติังาน 
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ: ผา้ห่อชุดอุปกรณ์ปราศจากเช้ือเป็นรู จ่ายใหก้บัหน่วยบริการต่างๆใน
โรงพยาบาลเพื่อน าไปใหบ้ริการผูป่้วยในการท าหตัถการ ท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในการ
น ามาใชง้าน ตอ้งน ากลบัมาท าซ ้ าท าใหเ้พิ่มภาระงาน ตน้ทุนการผลิต และอาจมีเคร่ืองมืออุปกรณ์
ไม่เพียงพอในการใชง้านในภาวะเร่งด่วน หรือชุดอุปกรณ์ท่ีมีปริมาณจ ากดัท าใหผู้รั้บบริการเกิด
ความไม่ปลอดภยัได ้ส่งผลกระทบกบัหน่วยงานท่ีใหบ้ริการตอ้งจดัหาอุปกรณ์ทดแทนในการใช้
ปฏิบติังานกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ จึงพฒันานวตักรรม ไฟส่องผา้ SAVE AREA เพื่อพฒันา
มาตรฐานและประกนัคุณภาพเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท าปราศจากเช้ือท่ีจ่ายใหก้บัหน่วยงาน
น าไปใชบ้ริการผูป่้วย  
8. กจิกรรมการพฒันา  

1. การตรวจสอบผา้ (วงลอ้ท่ี 1) ใชว้ธีิการส่องมองดว้ยตาเปล่าซ่ึงอาศยั  



 แสงจากธรรมชาติหรือยกส่องกบัแสงไฟท่ีส่องสวา่งจากเพดานห้องซ่ึงพอมองเห็นไดบ้า้งแต่ไม่
ชดัเจนมีโอกาสผดิพลาดไม่สะดวกในการปฏิบติัและตอ้งใชผู้ป้ฏิบติังาน 2 คน เพื่อใหมี้กระบวน 
การตรวจสอบซ ้ า และจากปริมาณผา้ท่ีมีจ  านวนมาก ซ่ึงเป็นไปไดย้ากในการยกส่องทุกผนื จึงท าให้
มีผา้เป็นรูหีบห่ออุปกรณ์เคร่ืองมือในการท าปราศจากเช้ือส่งไปใหก้บัหน่วยงานท าใหห้น่วยงานท่ี
ไดรั้บอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีหีบห่อไม่ไดม้าตรฐานตอ้งหาอุปกรณ์ทดแทนในการใหบ้ริการผูป่้วย  

2. (วงลอ้ท่ี 2) จากปัญหาการตรวจสอบผา้ดว้ยวธีิการส่องมองดว้ยตาเปล่าซ่ึงอาศยัแสงจาก
ธรรมชาติหรือยกส่องกบัแสงไฟท่ีส่องสวา่งจากเพดานห้องจึงจดัท าโตะ๊ส่องผา้ ใชโ้ตะ๊ขนาด  
กวา้งxยาวxสูง 50x155x75 เซนติเมตร จดัท าช่องขนาด 30x70x15 เซนติเมตร วางหลอดไฟฟลูออ
เรสเซนตข์นาด 18 วตัต ์วางเรียงจ านวน 3 หลอด (15,000 ชัว่โมง) ใชแ้ผน่อะคริลิคสีขาวขุ่นขนาด 
2 มิลลิเมตร จ านวน 2 แผน่ น ามาวางบนโตะ๊เหนือหลอดไฟใชง้านได ้8 ปี สีจะขุ่นมาก มองไม่ชดั 
(ราคาจา้งเหมาในการจดัท า 4,500 บาท) 

 
 
 

 
3. วงลอ้ท่ี 3 จากปัญหาการใชแ้ผน่อะคริลิคสีขาวขุ่นขนาด 2 มิลลิเมตร จ านวน 2 แผน่ ท า

ใหมี้ความหนามากข้ึนจากการวางซอ้น และสีขุ่นท าใหม้องไม่ชดัเจน จึงน าปัญหามาปรับปรุงโตะ๊
ไฟส่องผา้ โดยใชโ้ตะ๊เดิม มีการปรับเปล่ียนดงัน้ี 

- เปล่ียนเป็นแผน่อะคริลิกลิคเป็นสีขาวใส ขนาด 4 มิลลิเมตร จ านวน 1 แผน่ (วสัดุจาก
แผน่ป้ายช ารุดน ามาดดัแปลง)   

- เปล่ียนเป็นหลอดไฟ LED Cool daylight ขนาด 8 วตัต ์มีคุณสมบติัลดแสงจา้ ดูสบายตา  
วางเรียงจ านวน 3 หลอด (30,000 ชัว่โมง) โดยใชค้ร้ังละ 20-30 นาทีต่อวนั ก าหนดใชง้าน 5 ปี 
(หลงัจากนั้นน าหลอดไฟไปใชเ้ป็นไฟส่องสวา่งทางเดิน ราคาหลอดละ 250 บาท จ านวน 3 หลอด 
ราคา 750 บาท) และเม่ือใชง้านในการใชไ้ฟส่องในการตรวจสอบผา้ห่อเคร่ืองมือเสร็จจะน าแผน่
อะคริลิคสีขาวขุ่น (ของเดิม) มาปิดทบัแผน่อะคริลิคสีขาวใสเม่ือไม่มีการใชง้านในการส่องไฟ
ตรวจสอบผา้ เพื่อป้องกนัรอยขีดข่วน จากการใชโ้ตะ๊เป็นโตะ๊หีบห่อเคร่ืองมือร่วมดว้ย  

 
 

 
 
 



วธีิการใช้นวตักรรม  เม่ือท าการตรวจสอบผา้ 
1.  เปิดแผน่อะคริลิคสีขาวขุ่นออกจากโตะ๊ 
2. เปิดสวติช์ไฟ เพื่อใหไ้ฟส่องสวา่ง 
3.น าผา้ท่ีตอ้งการตรวจสอบมาวางบนแผน่อะคริลิกลิคสีขาวใส ขยบัผา้ใหไ้ฟส่องทัว่ผนืผา้ 

เพื่อคน้หารูผา้ ร่องรอยการช ารุดของผา้ 
4.เม่ือตรวจสอบผา้เสร็จน าแผน่อะคริลิคสีขาวขุ่นมาปิดทบัแผน่อะคริลิคสีขาวใสเพื่อ

เตรียมโตะ๊ในการหีบห่อเคร่ืองมือ ผา้ท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้และไม่ช ารุดจดัเก็บเพื่อใชหี้บห่อ
เคร่ืองมือเพื่อท าปราศจากเช้ือส่วนผา้ช ารุดแยกส่งหน่วยงานซกัฟอกน าไปดดัแปลงเป็นผา้อ่ืนๆ 

 
 

 
9. การประเมินผลการเปลีย่นแปลง 

1. หลงัการใชง้าน 3 เดือน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขั้นตอนตรวจสอบผา้ 
สามารถมองเห็นผา้ช ารุดไดช้ดัเจนข้ึน ไม่ตอ้งเพง่มอง หน่วยงานสามารถคดัแยกผา้ช ารุดไดว้นัละ 
8-15 ช้ิน/วนั จ านวนชุดเคร่ืองมือปราศจากเช้ือจากการหีบห่อไม่ไดม้าตรฐานส่งคืนจากหน่วยงาน
เป็นศูนย ์เป็นการลดการท า Re-sterile  

2. ลดระยะเวลาในการปฏิบติังานในการตรวจสอบผา้จาก 44.33 นาท ีเป็น 24.83 นาท ี
ลดเวลาการท างานได ้19.50 นาท ีดงัตาราง 

ขนาดผา้ ระยะเวลาในการตรวจสอบ (วนิาที) ระยะเวลาท่ีลดลง 
ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

เล็ก 5 3 2 
กลาง 9 5 4 
ใหญ่ 13 8 5 

  
ขนาดผา้ จ านวนผา้/

วนั (ช้ิน) 
ระยะเวลา(วนิาที) ระยะเวลาท่ี

ลดลง ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 
เล็ก 20 100 60 40 
กลาง 270 2,430 1,350 1,080 
ใหญ่ 10 130 80 50 
รวม 300 2,660 

 (44.33 นาที) 
1,490 

 (24.83 นาที) 
1,170 

 (19.50 นาที) 



3. ความพึงพอใจต่อการใช ้ไฟส่องผา้ SAVE AREA ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานหน่วยจ่าย
กลางพบวา่มีความพึงพอใจต่อการใชน้วตักรรม ร้อยละ100 ในดา้นความสะดวกในการใชง้าน 
ความสวา่งของแสง ความสบายตาในการตรวจสอบ โดยผา้สีขาวความเขม้ของแสงในการส่อง
สวา่งจะมากกวา่ผา้สี แต่ผา้สีสามารถคดัแยกความไม่สมบูรณ์ของผา้ไดช้ดัเจนดีกวา่ผา้ขาว ดงัน้ี 

 ความเขม้ของแสงสวา่งตามประเภทผา้ 
 

ประเภทผา้ ความเขม้ของแสงสวา่ง (ลกัซ์) 
งานใชส้ายตา งานละเอียดปานกลาง 500-600 ลกัซ ์
ก่อนพฒันา หลงัพฒันา 

ผา้สีขาว 245-330 529-585 
ผา้สีชมพูและสีม่วง 195-297 505-540 

ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ืองมาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 
   อตัราความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใหบ้ริการของงานจ่ายกลางเพิ่มข้ึน ปี 2558-2561 
ร้อยละ 81.73, 81, 84.08 และ 89.18 ตามล าดบั  
10. บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 การพฒันานวตักรรมไฟส่องผา้ SAVE AREA สามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง มีความ
ปลอดภยัในการน าไปใชใ้นการตรวจสอบผา้ก่อนน ามาใชหี้บห่อเพื่อท าปราศจากเช้ือเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ท าใหป้ระกนัคุณภาพของเคร่ืองมืออุปกรณ์ ถือเป็นบริการท่ีปลอดภยั 
(Safety Care) ช่วยป้องกนัการติดเช้ือจากการบริการดูแลรักษา เป็นการเพิ่มคุณภาพในการ
ใหบ้ริการ 
  แนวทางการน าไปพฒันาต่อไป 
 พฒันาใหมี้ขนาดใหญ่ สามารถวางผา้ไดเ้ตม็ผนื ไม่ตอ้งขยบัผา้ เพื่อความสะดวก ชดัเจน 
ในการตรวจสอบ เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบติังานและลดความเส่ียงบริเวณขอบผา้ท่ีอาจท าให้
ส่องไดไ้ม่ทัว่ถึง หรือตอ้งใชค้วามละเอียด รอบคอบในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนเพื่อใหมี้การส่องไฟ
ไดท้ัว่ถึงทั้งผนืผา้  
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความพงึพอใจของบุคลากรในการใช้นวตักรรม ไฟส่องผ้า SAVE AREA 
 

หวัขอ้ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก   
(4) 

 ปานกลาง 
      (3) 

นอ้ย 
(2) 

 นอ้ยท่ีสุด 
      (1) 

งานจ่ายกลาง      
1. การใชง้าน ง่าย สะดวกในการใช ้      
2. ความเขม้ของแสงสวา่ง มองเห็นชดัเจน      
3. ความสบายตาในการมอง      
4. ความรวดเร็วในการท างาน      
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการใชไ้ฟส่องผา้      

รวม      
   
แบบประเมินความพงึพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการของงานจ่ายกลาง 
 

หวัขอ้ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก   
(4) 

 ปานกลาง 
      (3) 

นอ้ย 
(2) 

 นอ้ยท่ีสุด 
      (1) 

งานจ่ายกลาง      
1. การหีบห่อเคร่ืองมือไดม้าตรฐาน       
2. วสัดุท่ีใชหี้บห่อเคร่ืองมือถูกตอ้ง ไม่ช ารุด      
3. ความถูกตอ้ง ในการจดัชุดเคร่ืองมือ      
4. ความทนัเวลา ในการจดัส่งเคร่ืองมือ      
5. การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี      

รวม      
 
 


