Service Profile
งานบริการ ซักฟอก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ปรับปรุ งครั้งที่ 7
10 กรกฏาคม 2561
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บริบท (Context)
ความมุ่งหมาย (Purpose): ให้บริ การผ้าที่สะอาด เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
ขอบเขตบริการ (Scope of Service): ให้บริ การผ้าสะอาดแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และ
การสารองผ้าไว้ใช้กบั ผูป้ ่ วย

ความต้องการของผู้รับผลงานสาคัญ:
ความต้องการของผู้รับบริการภายนอก(ได้มาจากการสารวจความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ใช้เครื่ องผ้า และ
เสื้อผ้าที่สะอาด สะดวก สบาย
ความต้องการของผู้ร่วมงาน(ผู้รับบริการภายใน)
ผู้รับผลงาน(หน่ วยงาน)
ความต้องการ
งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
-มีเครื่ องผ้าที่สะอาดสีสวยงาม
-เสื้อผ้าผูป้ ่ วยเพียงพอ

งานห้องคลอด

งานห้องผ่าตัด

งานผูป้ ่ วยใน

งานผูป้ ่ วยหนัก
งานผูป้ ่ วยสงฆ์ – เด็ก

การตอบสนอง
- จัดให้มีผา้ คลุมผูร้ ับบริ การขณะนอนรอ
ตรวจที่ตึกอุบตั ิเหตุ
- จัดให้มีผา้ ห่มให้ผรู ้ ับบริ การขณะนอนรอ
ตรวจที่ตึกอุบตั ิเหตุ
-ประสานหน่วยงานในการเบิกเสื้อผ้าให้
เพียงพอ
-ต้องการเสื้อผ้าผูป้ ่ วยที่หนา และผ้าถุง -ปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ได้ตามที่หน่วยงาน
ที่มีขนาดใหญ่และยาวกว่าเดิม
ต้องการและมีการตัดเย็บเสื้อให้ตามที่ตอ้ งการ
-เสื้อผูป้ ่ วยได้ขนาดเหมาะสมสะดวกต่อ -ตัดเย็บผ้าถุงผูป้ ่ วยห้องคลอดให้มีขนาดใหญ่
การให้นมบุตร
และยาวกว่าผูป้ ่ วยทัว่ ไป
-มีเครื่ องผ้าปริ มาณเพียงพอ
-จัดหาเครื่ องผ้าให้เพียงพอโดยซื้อเสื้อกาวน์
-เสื้อกาวน์มีขนาดมาตรฐาน ( S - M – สาเร็ จชนิดที่กนั น้ าได้ และผ้าฝ้าย ผ้า LAP
L)
ที่ได้รูปแบบและขนาดมาตรฐาน
-มีเสื้อผ้าเพียงพอ สะอาดและได้ขนาด -จัดซื้อเสื้อผูป้ ่ วยแทนการตัดเย็บเพื่อให้ได้
เหมาะสม
ขนาดมาตรฐานและสวยงาม
-ผ้าปูที่นอนมีสภาพดี
-ทบทวนกระบวนการซักผ้าให้สะอาดและ
ตรวจเช็คความสะอาดของผ้าก่อนจัดส่ง
-มีแบบเสื้อสาหรับผูป้ ่ วยหนักได้ขนาด -หาแบบเสื้อผูป้ ่ วยหนักจากหน่วยงานอื่นเพื่อ
เหมาะสมและมีความเพียงพอ
ตัดเย็บ
-มีเสื้อผ้าเพียงพอและมีขนาดเหมาะสม -จัดซื้อเสื้อผ้าสาเร็ จตามขนาดและวัยของเด็ก
กับเด็ก
-ปรับปรุ งระบบการรับ - ส่งผ้า
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งานสนับสนุนบริ การ
อื่น ๆ

-การประสานงานที่ดี

-ปรับปรุ งพฤติกรรมบริ การและการ
ประสานงาน

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สาคัญ:
การประสานงานที่ดีบรรยากาศการทางานเป็ นกันเอง และมีสมั พันธภาพที่ดี บุคลากรมีความพร้อมให้บริ การ
ตลอดเวลา มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่ดี
ลักษณะสาคัญของงานบริการและปริมาณงาน :
งานซักฟอก เป็ นงานที่ให้บริ การผ้าสะอาด แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลและสารองผ้าไว้ใช้กบั
ผูป้ ่ วย ครอบคลุมตั้งแต่การรับผ้าเปื้ อนตามหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล การซักผ้า อบผ้า และการจัดเก็บ
และแจกจ่ายผ้าสะอาด โดยมีเป้าหมายของงานคือ ให้บริ การผ้าที่สะอาด สภาพดี และเพียงพอต่อการใช้งาน
ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงาน โดยมีปริ มาณงานดังนี้
ตารางสถิตปิ ริมาณผ้าซักและบริการผ้าสะอาด
ประเภทผ้า

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

kg

kg

Kg

ปี 2561(
ตค.-มิย.)
kg

ผ้าเปื้ อนทัว่ ไป

126,224 124,200 109,568

68,544

ผ้าเปื้ อนสารคัดหลัง่

25,795

40,500

35,970

26,433

ประเภทผ้า

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ผ้าห่อ set เครื่ องมือส่งให้ศูนย์จ่ายกลาง (ชิ้น )

16,925

16,554

208,577 350,845

ผ้าสะอาดที่จ่ายให้หน่วยงาน(ชิ้น)

289,305 552,108 562,317 428,220
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ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ (Key Quality Issues):
บริ การผ้าสะอาด ผูร้ ับบริ การพึงพอใจไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ความท้ าทาย
1. การใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพ
2. ความปลอดภัยในการทางาน
ความเสี่ยงที่สาคัญ
1. อุบตั ิการณ์ได้รับบาดเจ็บจากการทางาน
2. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากฝุ่ นผ้าและน้ ายาซักผ้า

ศ้ กยภาพและข้อจากัดในด้ านผู้ปฏิบัตงิ าน เครื่ องมือ เทคโนโลยี
ด้านอัตรากาลัง ปัจจุบนั มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบตั ิงาน 8 คนในวันราชการ ส่วนวันหยุดราชการเดิมมีเจ้าหน้าที่ 6 คน
ด้านเครื่ องมือ เครื่ อง ซักผ้าและเครื่ องอบผ้ามีอายุการใช้งานนานและชารุ ดบ่อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ได้มีการจัดทาแผนครุ ภณั ฑ์และแผนงบประมาณการบารุ งรักษาเครื่ องมือทุกปี งานซ่อมบารุ งได้มกี าร
ตรวจสอบสภาพการใช้งานและบารุ งรักษาทุก 4 เดือน
ประเด็นการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เกีย่ วข้อง:
1. เจ้าหน้าที่มีการดูแลสุขภาพของตนเอง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสมขณะปฏิบตั ิงาน
เช่น ใส่เครื่ องป้องกันเสียง สวมหมวก แม๊ส หน้ากากและ รองเท้าบูท ป้องกันการติดเชื้อและป้องกันฝุ่ นผ้า
2. เจ้าหน้าทุกคนมีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ตามความเสี่ยง
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบตั ิงานประจาโดยคานึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประเด็นคุณภาพ/

เป้ าหมาย/

ความท้ าทายที่สาคัญ

วัตถุประสงค์

การบริ การที่มีคุณภาพ ให้บริ การผ้าที่สะอาด
เพียงพอ

ตัวชี้วดั

- จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับ

กิจกรรมพัฒนา

- ทบทวนขั้นตอนและวิธีการ

ผ้าไม่สะอาดไม่เกินร้อยละ 5 ทางานทุกครั้งที่ประชุมหน่วยงาน
- จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับ

- เก็บข้อมูล ตัวชี้วดั สรุ ป และ

ผ้าไม่พร้อมใช้ (ผ้าชารุ ด) ไม่ ประเมินผลการทางานทุก 6
เกินร้อยละ5

เดือน ร่ วมกันในหน่วยงาน

ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ

ผูร้ ับบริ การทั้งภายใน

- ความพึงพอใจของ
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- มีการสารวจความพึงพอใจ

และภายนอกพึงพอใจ ผูร้ ับบริ การ มากกว่า 80%

ของผูร้ ับบริ การทุก 6 เดือนเพื่อ

ในผลงานบริ การ

พัฒนาและปรับปรุ งงาน

เจ้าหน้าที่ปลอดภัย

ไม่เกิดอันตรายจาก

-ไม่มีอุบตั ิการณ์ความเสี่ยง

- เจ้าเหน้าที่ทุกคนปฏิบตั ิงานตาม

จากการทางาน

การทางาน และพึง

ทางด้านชีวอนามัยจากการ

แนวทางที่กาหนดอย่างเคร่ งครัด

พอใจในงานที่ทา

ทางานเช่นถูกของมีคมทิ่มตา,
ติดเชื้อจากการทางาน,อันตราย
จากฝุ่ นผ้า สารเคมี/ผงซักฟอก
และการเกิดอัคคีภยั

กระบวนการของหน่ วยงาน (Top- Down Flow Chart)
การรับผ้าเปื้ อนตามหน่ วยงาน
- การขนย้ายผ้าเปื้ อน
- การป้องกันการแพร่ กระจาย
เชื้อสู่สิ่งแวดล้อม

การคัดแยกผ้าเปื้ อน
- การแยกประเภทผ้า
- การชัง่ น้ าหนักผ้า
- การป้องกันของมีคมทิ่มตา

การซักผ้า / อบผ้า
- การใช้น้ ายาซักผ้า
- การป้องกันการติดเชื้อจากการ
ปฏิบตั ิงาน
- การบารุ งรักษาเครื่ องซักผ้า /
เครืาเปื่ องผ้
า อด, อุจจาระ,สาร
แยกผ้
้ อนเลื
คัดหลัง่

- มีการรายงานอุบตั ิการณ์ความ
เสี่ยงทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ และ
ทบทวนร่ วมกันให้หน่วยงาน
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การจัดเก็บและแจกจ่ายผ้าสะอาด
- การตรวจสอบสภาพผ้า
- การคัดแยกและพับผ้าสะอาด
- การจ่ายผ้าสะอาด
- การเก็บผ้าสะอาด

วิเคราะห์ โอกาสพัฒนา
กระบวนการ
1. การแยกผ้าที่ใช้แล้ว

2. การไปรับผ้าเปื้ อน

3. การซักผ้าและอบผ้า

4. การนาส่งผ้าสะอาด

จุดมุ่งหมาย / คุณค่า
1. การแยกผ้าที่เปื้ อนมาก,ผ้าเปื้ อนคราบ
เหงื่อไคลธรรมดา และผ้าติดเชื้อออก
จากกันทาให้ง่ายต่อกระบวนการซัก
2. ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ
1. เจ้าหน้าที่สวมเครื่ องป้องกันตนเองได้
เหมาะสม
2. ป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน
3. การขนส่งผ้าเปื้ อนถูกวิธีป้องกันการ
แพร่ กระจายเชื้อ
1. การซักผ้าได้ถกู ต้องตามประเภทผ้า
และการใช้น้ ายาซักผ้าที่ถูกต้องทาให้
ผ้าสะอาดและยึดอายุการใช้งานของผ้า
2. เจ้าหน้าที่ปลอดภัยถ้าปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานวิธี
3. การปฏิบตั ิตามคู่มือเครื่ องซักผ้า /
เครื่ องอบผ้า ทาให้อายุการใช้งานของ
เครื่ องนานขึ้น
1. หน่วยงานได้รับผ้าสะอาดครบตาม
จานวนที่เบิก
2. ผูร้ ับบริ การพึงพอใจในคุณภาพของผ้า

1.
2.
3.
1.

2.
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยง /ปัญหา /โอกาสพัฒนา
ตึกผูป้ ่ วยทิ้งผ้าเปื้ อนปนกัน
มีเศษสาลี ก๊อส เข็ม และอุปกรณ์
การแพทย์ปนมาในถังผ้าเปื้ อน
เจ้าหน้าที่ถูกเข็ม หรื อของมีคมที่ติด
มาในถังผ้าเปื้ อนทิ่มตา
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อเนื่องจากไม่สวม
เครื่ องป้องกันตนเองขณะ
ปฏิบตั ิงาน
เกิดการแพร่ กระจายเชื้อระหว่าง
ทางที่ขนส่งผ้าเปื้ อน
ผ้าชารุ ดขาดง่าย
ผ้าไม่สะอาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานวิธีการซักผ้า
เจ้าหน้าที่อาจเกิดอันตรายจากฝุ่ นผ้า
ไม่มีการบารุ งรักษาเชิงป้องกันใน
การใช้เครื่ องซักผ้า / เครื่ องอบผ้า

1. ผ้าไม่เพียงพอในการให้บริ การ
2. ผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ
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แนวทางการป้ องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1. เจ้าหน้าที่ถูกเข็มฉีดยา หรื อ 1.
ของมีคมที่ติดมากับถังผ้าเปื้ อน
ทิ่มตาขณะปฏิบตั ิงาน
2.
3.
2. หน่วยงานทิ้งผ้าเปื้ อนเลือด 1.
ปนกันกับผ้าทัว่ ไปทาให้เกิด
การปนเปื้ อนของผ้าเปื้ อนมาก
และผ้าเปื้ อนธรรมดา
2.
3.
3. มีสาลี ก๊อส อุปกรณ์ต่าง ๆ 1.
ถุงมือ,หมวกคลุมผมปนมาใน 2.
ถังผ้าเปื้ อน
3.
4.

4. เจ้าหน้าที่ได้รับอันตราย
จากฝุ่ นผ้า

1.
2.
3.
4.

5. เกิดผลกระทบต่อ
1.
สิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ ายาซัก
ผ้า/ผงซักฟอก
2.

แนวทางป้ องกัน / หลีกเลีย่ ง
ให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการทางาน โดยส่ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่ วมอบรมเรื่ องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่สวมเครื่ องป้องกันตนเองขณะปฏิบตั ิงาน
ในปี 2561เกิดอุบตั ิการณ์เข็มตา1ราย
แจ้งหัวหน้างานและ ICN.ให้ความรู ้กบั เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแยกผ้าเปื้ อน – ไม่
เปื้ อน โดยให้แยกผ้าเปื้ อนเหงื่อไคลใส่ในถุงรองรับผ้า, ผ้าเปื้ อนเลือด /สารคัดหลัง่
และผ้าเปื้ อนอุจจาระใส่ในภาชนะหรื อถังที่สามารถกันการรั่วของน้ าได้และมีฝาปิ ด
มิดชิดและมีป้ายระบุประเภทผ้าชัดเจน
แจ้งกลับหน่วยงานที่มีผา้ เปื้ อนปนกัน
บันทึกข้อมูลอุบตั ิการณ์การทิ้งผ้าเปื้ อนเลือดและสารคัดหลัง่ ปนกันกับผ้าเปื้ อน
ทัว่ ไป ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 118ครั้ง
แจ้งกลับหน่วยงานที่มีสิ่งของอื่นติดมากับถังผ้าเปื้ อน
จัดทามาตรการร่ วมกับคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ในการป้องกันสิ่งของปนมากับถังผ้าเปื้ อนให้ทุกหน่วยงานปฏิบตั ิ
บันทึกอุบตั ิการณ์ทุกครั้งที่มขี องอื่นติดมากับถังผ้าเปื้ อน
บันทึกข้อมูลทางสถิติสรุ ปรายเดือน และรายปี เพื่อแจ้งหน่วยงานและ
คณะกรรมการ IC. ทราบ ปี 2560มี เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 36
ชิ้น ปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจานวนเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 17 ชิ้น
จานวนสาลี ก๊อส ผ้าอนามัย,ถุงมือ,หมวกคลุมผมจานวน1,756 ชิ้น
เจ้าหน้าที่สวมเครื่ องป้องกัน เช่น แม๊สเพื่อป้องกันการสูดฝุ่ นผ้าขณะอบผ้าและพับผ้า
ทาความสะอาดเครื่ องอบผ้าทุกวันทั้ง ก่อน และหลังใช้เครื่ องเพื่อกาจัดฝุ่ นผ้าที่
ตกค้างอยู่
ตรวจระดับน้ าในถังดักฝุ่ นผ้าและเติมน้ าให้อยูใ่ นระดับที่พอดี
ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โดยเอกซเรย์ปอดทุกคนที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยซักฟอก (ผล
การตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ปกติทุกคน)
ใช้ผงซักฟอก /น้ ายาซักผ้า ให้ถูกต้องตามฉลากของชนิดที่ใช้ และปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนาของบริ ษทั ที่จาหน่ายอย่างเคร่ งครัด
ประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบเรื่ องการบาบัดน้ าเสียเพื่อติดตามผลการตรวจสอบ
สภาพน้ าหลังการใช้ผงซักฟอก หรื อน้ ายาซักผ้า ผลการตรวจสภาพน้ าปี 25552559 อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ในปี 2555ได้มีการเฝ้าระวังระบบบาบัดร่ วมกับ
คณะกรรมการENV
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เครื่ องชี้วดั
ตัวชี้วดั

เป้ าหมา ปี 2558
ย

1. จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่สะอาด
2. จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่พร้อมใช้ (ผ้าชารุ ด/ ผิด
แผนก )
5. อุบตั ิการณ์ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงาน เช่น
5.1 ได้รับอันตรายจากถูกของมีคมทิ่มตา
5.2 ติดเชื้อจากการปฏิบตั ิงาน
5.3 อุบตั ิการณ์ทางด้านอาชีวอนามัย (แพ้ฝนผ้
ุ่ า สารเคมี หู
ได้รับอันตรายจากเสียง อันตรายจากความร้อน )

2.4
2.34

3.8
1.70

0

0

0

0.01

0

2.4
1.64

1
0

ตค.-มิย.)
1.64
2.26

3
1.36

ปี 2561(

1.36
2.73

3.8

2

ปี 2560

5%
5%

กราฟ/control chart/ข้ อมูล
จานวนอุบตั กิ ารณ์การเกีย่ วกับผ้าไม่สะอาดไม่เกิน 5%
4

ปี 2559

 2558  2559 2560 2561
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การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
จานวนอุบตั กิ ารณ์การเกีย่ วกับผ้าไม่สะอาดมีแนวโน้มสู งขึ้นใน ปี 2560-2561ซึ่งมีปริ มาณผ้าซักมาก
และจานวนผ้าเปื้ อนเลือดและสารคัดหลัง่ เพิ่มมากขึ้นสัมพันธ์กบั การมีแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทัว่ ไป
ศัลยกรรมกระดูกและสูติ-นรี เวช ที่สามารถทาผ่าตัดได้มากขึ้นทาให้ปริ มาณผ้าเปื้ อนเลือดมีมาก ได้แนะนาให้
เจ้าหน้าที่แยกผ้าเปื้ อนปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดในการชัง่ ผ้าก่อนซักเพื่อให้มีความเหมาะสมของผ้าตามสัดส่วน
ของสารซักผ้าตามคาแนะนาของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริ การและขอความร่ วมมือ
ให้หน่วยงานแจ้งกลับและส่งผ้าที่ซกั ไม่สะอาดคืนงานซักฟอก เจ้าหน้าที่ซกั ฟอกได้มีการทบทวน
กระบวนการซักได้ปรับกระบวนการซักเป็ นการซักสลัดกาก
จานวนอุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับผ้าไม่พร้ อมใช้ (ผ้าชารุด )ไม่เกิน 5%

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.73
2.26

2.34
1.7

(
 2558

 2559

2560

2561

การแปลผลและการใช้ ประโยชน์
ในปี 2559 เจ้าหน้าที่งานตัดเย็บลาออกไม่ได้เจ้าหน้าที่มาทดแทน
ในปี 2560พบว่ามีจานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่พร้อมใช้ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นพบผ้าชารุ ดมากขึ้น
ทางหน่วยงานได้ทบทวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าชารุ ดที่เพิ่มขึ้นได้จดั สรรค์บุคลากรงานซักฟอกไปปฏิบตั ิงาน
เย็บซ่อมผ้าชารุ ดอาทิตย์ละ3วัน(วันจันทร์,อังคาร,พุธ)ปี 2561 เริ่ มลดลง
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บทเรี ยนจากการพัฒนา
การทบทวนตัวชี้วดั
[บ[วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้ าร่ วม ทบทวนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สาคัญที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
ความครอบคลุม . จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่สะอาด ทบทวนทุกครั้งที่มกี ารเกิดอุบตั ิการณ์
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ อุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่สะอาดมีแนวโน้มสูงขึ้น
กรณีตวั อย่าง จากเหตุการณ์ขอ้ ร้องเรี ยนจากหน่วยงานพบว่ามีผา้ ไม่สะอาด ให้หน่วยงานให้แจ้งพนักงาน
ซักฟอกประจาตึกนาผ้ากลับมาที่หน่วยงาน และทบทวนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ข้อสรุ ปว่าจะมีการนากลับมาซักด้วยมือทุกครั้งที่พบว่ามีอบุ ตั ิการณ์
การทบทวนตัวชี้วดั
[บ[วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้ าร่ วม จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่พร้อมใช้ (ผ้าชารุ ด) [บ
[วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่ วม ทบทวนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สาคัญที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในหน่วยงาน โดย
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผูเ้ กี่ยวข้อง
ความครอบคลุม . ทบทวนทุกครั้งที่มีการเกิดอุบตั ิการณ์
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่พร้อมใช้ ( ผ้าชารุ ด )
มีแนวโน้มลดลง
กรณีตวั อย่าง จากเหตุการณ์ขอ้ ร้องเรี ยนจากหน่วยงานพบว่ามี จานวนอุบตั ิการณ์เกี่ยวกับผ้าไม่พร้อมใช้ (ผ้า
ชารุ ด/ ผิดแผนก )
ให้หน่วยงานแจ้งพนักงานซักฟอกประจาตึก และทบทวนกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจากอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยให้เจ้าของหน่วยงานได้ทาการตรวจเช็คผ้าทุกครั้งก่อนนาส่งหน่วยงานต่างๆและให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ตระหนักถ้าพบผ้าชารุ ดให้ส่งซ่อมได้ที่งานตัดเย็บ
[บ
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