พับได้ กางได้ ใช้ สะดวก
. ชื อผลงาน : พับได้ กางได้ ใช้ สะดวก
. คําสํ าคัญ : ความสู ญเปล่า (Waste) พับ กาง สะดวก ความพึงพอใจ
3. สรุปผลงานโดยย่ อ : งานจ่ายกลางโรงพยาบาลแวงน้อยมีหน้าทีเป็ นหน่วยงานทีให้บริ การด้านเครื องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีปราศจากเชือให้กบั หน่วยงานบริ การทุกหน่วยบริ การในโรงพยาบาล เพือให้ผปู ้ ่ วย
ได้รับบริ การทีปลอดภัย ขันตอนการจัดชุ ดอุปกรณ์เป็ นขันตอนหนึงในขบวนการการทําให้ปราศจากเชือ ซึ ง
จะมีกระบวนการซี ลซองใส่ เครื องมือและวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การซี ลซองทีบรรจุ สําลี ก๊อส ในแต่ละ
ครังประมาณ

ชิ นขึนไป เมือซองซี ลเข้าเครื องซีลแล้วชุดซองซี ลวัสดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้วนันจะไหลไป

ตามเครื องซี ลและต้องเตรี ยมภาชนะรองรับซองใส่ วสั ดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้ว จึงได้คิดค้นนวัตกรรม พับได้
กางได้ ใช้ สะดวก ขึนซึ งเป็ นโครงเหล็กรองรับถุงผ้าให้ตึง แน่น ไม่เลือนหลุดเวลารองรับซองใส่ วสั ดุ/
อุปกรณ์ทีซี ลแล้ว เพือช่วยให้การทํางานสะดวก รวดเร็ ว ลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่ปวดเข่าและไม่
ปวดหลังจากการก้มเงยบ่อยครัง
. ชื อและทีอยู่ขององค์ กร : หน่วยควบคุมการติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย
อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
. สมาชิ กทีม
1. นางนงลักษณ์

พิมพ์ศรี

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

นาอุดม

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไชย์ศรี

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

. นายสุ รศักดิ

นามวิเศษ

ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

. นางมยุรี

ภูศรี ฤทธิ

ตําแหน่ง พนักงานตัดเย็บ

. นางรัตณี
3. นางเพลินทิพย์

. เป้ าหมาย
1. ลดความสู ญเปล่าจากการปฏิบตั ิงาน

2. ลดปั ญหาด้านสุ ขภาพ จากอาการปวดหลัง จากการก้มเงยบ่อยๆ และปวดเข่า
3.ป้ องกันไม่ให้อุปกณ์เกิดการปนเปื อนเชือโรคก่อนเข้าสู่ กระบวนการทําให้ปราศจากเชือ
7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่ อ : กระบวนการซี ลเครื องมือและวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆทีใช้ซองซี ลบรรจุ เช่น การ
ซี ลซองทีบรรจุ สําลี ก๊อส ในแต่ละครังประมาณ

ชิ นขึนไป เมือซองซี ลเข้าเครื องซี ลชุดอุปกรณ์แล้วซอง

ซี ลนันจะไหลไปตามเครื องซี ลและต้องเตรี ยมภาชนะรองรับซองใส่ วสั ดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้ว ซึ งใช้ถุงผ้ามา
รองรับ แต่ถุงผ้ามีความอ่อนนุ่มไม่สามารถเปิ ดปากถุงให้เปิ ดอ้าไว้ได้ตลอดจําเป็ นต้องใช้มือจับไว้เป็ นการไม่
สะดวกในการทํางานส่ งผลให้งานช้าลง เสี ยเวลา ได้ปริ มาณน้อย บางครังซองซี ลหล่นออกนอกถุงผ้าลงสู่
พืน อาจทําให้เกิดการปนเปื อนเชือโรคได้ หรื อการใช้ตะกร้ามารองรับซองใส่ วสั ดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้ว ของ
บางชินจะหล่นออกนอกตะกร้าและต้องหยิบจับซองวัสดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้วลงสู่ ถุงผ้า ซึงมีหลายขันตอน จึง
คิดหาแนวทางเพือลดความสู ญเปล่าในการทํางาน(Waste) ดังนันทางหน่วยควบคุมการติดเชือและจ่าย
กลางจึงได้คิดค้นนวัตกรรม พับได้ กางได้ ใช้ สะดวก ขึนเพือมาเป็ นโครงเหล็กรองรับถุงผ้าให้ตึง แน่น ไม่
เลือนหลุดเวลารองรับซองวัสดุ/อุปกรณ์ทีซี ลแล้ว สามารถเปิ ดปากขยายความกว้างของถุงผ้าได้ของไม่ตก
หล่นลงสู่ พืน ลดการปนเปื อนเชือโรค หลังจากใช้งานเสร็ จแล้วพับเก็บได้ง่ายไม่เปลืองพืนที เจ้าหน้าทีไม่
ปวดหลัง ไม่ปวดเข่าเพราะนังทํางานได้ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ
. กิจกรรมการพัฒนา
8.1. ศึกษาข้อมูล ระดมความคิดเห็นในการคิดค้นนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการใช้งาน เป้ นไปได้
และง่ายต่อการผลิตหลักการคือ ประหยัดงบประมาณ ปลอดภัย ลดขันตอนในการทํางาน (Lean)สะดวกต่อ
การปฏิบตั ิงานและลดพืนทีในการจัดเก็บเนื องจากห้องคับแคบ
. . คิดค้นและออกแบบ โครงเหล็กรองรับถุงผ้า เพือให้ผใู ้ ช้งานสะดวก ใช้เวลาน้อยและประหยัด
. . ดําเนินการทีออกแบบไว้โดย
* วัดความสู งของเครื องซี ลได้

ซม. ทําโครงเหล็กให้ตากว่
ํ าเครื องซี ล ซม.

* เหล็ก หุ นหรื อ มม. จะใช้ความยาวทังหมด
* นําเหล็กมาดัดให้ได้ฉากเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้า กว้าง

ซม.
ซม. ยาว ซม. จํานวน ชิ นและน็อต

ตัว มาเชือมติดกันระหว่างสี เหลียม โดยใช้น็อตเป็ นตัวกลางให้พบั หรื อกางได้

* โครงเหล็กสามารถกางได้กว้างตามขนาดของถุงผ้าหรื อตามทีต้องการ
. ต้นทุนการผลิต
* เหล็ก หุ น ยาว

ซม. ราคาประมาณ

60

บาท

* น็อต ตัวๆละ บาท เป็ นเงิน

4

บาท

* ค่าเชือม

10

บาท

* ค่าแรง

100

บาท

รวมเป็ นเงินทังสิ น

174

บาท

. การวัดผลและผลของการเปลียนแปลง
ตัวชี วัด

ก่ อนใช้ นวัตกรรม

ระยะเวลาในการซี ลซองใส่ วสั ดุ/อุปกรณ์ จํานวน ชิน
อุบตั ิการณ์โรคปวดหลัง ปวดเข่า จากการซี ลซองใส่ วสั ดุ/
อุปกรณ์
อัตราความพึงพอใจของเจ้าหน้าที

นาที
2 คน
40 %

หลังใช้ นวัตกรรม
นาที
คน
100 %

10. บทเรี ยนทีได้ รับ
1. การทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิงานเพือหาวิธีลดความสู ญเปล่า(Waste)จากการทํางานและการ
ปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนืองจะทําให้ เพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
2. ต้นทุนตํา ใช้งานได้สะดวก
. เคลือนย้ายสะดวก ตามปริ มาณงานและสถานที
4. ไม่สินเปลืองพืนทีในการจัดเก็บ

. การติดต่ อกับทีมงาน : นางนงลักษณ์ พิมพ์ศรี ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หน่วยควบคุมการ
ติดเชื อและจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงน้อย อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
โทร.

– 248-7796 E-mail : nongluk.pimsri@gmail.com

