การเปรียบเทียบผลของการซักผาเปอนเลือดดวยน้ํายาอเนกประสงคและน้ํายาเคมี
Comparison of washing bloody clothes between
Anakpasong and Chemicals cleaners
สุกุลรัตน พรมมิโย พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน
ดารุณี แจมศรี
พนักงานทั่วไป
สรศักดิ์ ปานสุวรรณ พนักงานทั่วไป
หนวยจายกลางซักฟอกและเคหะบริการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบความสะอาดของการซักผาเปอนเลือดดวยน้ํายา
เคมีกับน้ํายาเอนกประสงคที่ผลิตโดยศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยศึกษาผาเปอนเลือดจากหองคลอด
หองผาตัด และตึกผูปวยในของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ในเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 11,016
ชิ้น เดือนเมษายน 2556 จํานวน 9,635 ชิ้น เดือนพฤษภาคม 2556 จํานวน 10,526 ชิ้น และเดือน
มิถุนายน 2556 จํานวน 11,079 ชิ้น โดยเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมทําการซักผาเปอนเลือด
โดยใช น้ํ า ยาเคมี ส ว นเดื อ นเมษายนและเดื อ นมิ ถุ น ายนทํ า การซั ก ผ า เป อ นเลื อ ดโดยใช น้ํ า ยา
เอนกประสงค ซึ่งทําการเก็บขอมูลเปนรายวัน แลวนําผาที่ซักดวยน้ํายาทั้ง 2 ประเภทมาจําแนก
ความสะอาดเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 หมายถึง พบคราบเลือดติดชัดเจน ระดับที่ 2 หมายถึง พบ
คราบเลือดจาง ๆ และระดั บที่ 3 หมายถึง ไมพบคราบเลือด 3 โดยใชคณะกรรมการจําแนกผา
จํานวน 3 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่รอยละและสถิติ ผลการศึกษาพบวา
1. ผาที่ซักดวยน้ํายาเคมีในเดือนมีนาคมมีความสะอาดระดับ 3 รอยละ 97.98 เดือน
พฤษภาคม มี ความสะอาดระดั บ 3 รอยละ 98.00 สว นผาที่ซักดว ยน้ํายาเอนกประสงคในเดือน
เมษายน มีความสะอาดระดับ 3 รอยละ 98.01 และในเดือนมิถุนายน มีความสะอาดระดับ 3 รอยละ
98.24
2. คาใชจายในการซักผาเปอนเลือดในเดือนที่ใชน้ํายาอเนกประสงคนอยกวาคาใชจายในการ
ซักผาเปอนเลือดโดยใชน้ํายาเคมี
3. ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูใชผาที่ซักดวยน้ํายาอเนกประสงคและน้ํายาเคมี พบวา
ผูใชผามีความคิดเห็นวาผาที่ซักดวยน้ํายาทั้ง 2 ประเภทมีความสะอาด ไมมีคราบสกปรก และไมมี
กลิ่นไมพึงประสงค/ไมมีกลิ่นเหม็นหืน/ไมมีเหม็นกลิ่นของน้ํายาตกคาง ซึ่งมีเพียง 1 คนใหความคิดเห็น
วาผาเปอนเลือดที่ซักดวยน้ํายาอเนกประสงคมีกลิ่นมะกูดติดบางเล็กนอย

ที่มา

หน ว ยจ า ยกลาง งานซั กฟอกและเคหะบริการ เปน หนว ยงานสนับ สนุน ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ งานซักฟอก มีหนาที่ใหบริการซักผาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และในจํานวนผา
ทั้ ง หมด มี ผ า ที่ เ ป อนเลื อด วั น ละประมาณ 250-400 ชิ้ น /วั น ซึ่ งที่ ผ านมาหน ว ยงานซั กฟอกใช
ผงซักฟอกซักผาเปอนเลือด และเมื่อปลายป 2552 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากผงซักฟอกมาเปนน้ํายา
เคมี ตามมาตรฐานอุต สาหกรรมในการซักผ าแทน จากการตรวจสอบผ าเป อนเลือดที่ซักแลว พบ
ปญหาวายังคงมีคราบเลือดหลงเหลืออยู ซึ่งบางครั้งตองนํากลับไปซักใหม ทําใหเสียเวลาและตนทุน
ในการซักผาเพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุมจัดการความรูและการศึกษาดานสุขภาพของศูนยอนามัยที่ 4
ราชบุรี ไดมีการผลิตน้ํายาเอนกประสงค และสงเสริมใหโรงพยาบาลนํามาใชทําความสะอาดพื้น/
อุปกรณตางๆในตนป 2554 ดังนั้นทีมงานซักฟอกจึงเกิดแนวคิดวา ถานําน้ํายาเอนกประสงคมาซัก
ผาเปอนเลือดอาจทําใหผาเปอนเลือดมีความสะอาดขึ้น และชวยประหยัดคาใชจายของหนวยงาน
ซักฟอกได จึงไดทําการศึกษาการใชน้ํายาเอนกประสงคโดยเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับน้ํายาเคมีตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใชเดิม
วัตถุประสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลของการซักผาเปอนเลือดที่ซักดวยน้ํายาเอนกประสงค กับการซักดวย
น้ํายาเคมี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีวิจัย เปรียบเทียบผลของการใชน้ํายาเอนกประสงค กับน้ํายาเคมี ใน 3 ประเด็น คือ
ความสะอาด
ของผา คาใชจาย และความเห็นของผูใชผา
2. ประชากรที่จะศึกษา คือผาเปอนเลือด (ผาถุงแดง) ของหองผาตัด หองคลอดและหอ
ผูปวยใน ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
3. ระยะเวลาในการศึกษา คือ เดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2556
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ
4.1 ขั้นตอนการซักผาดวยน้ํายาเอนกประสงค นําผาเปอนเลือด (ผาถุงแดง) จาก
หนวยงานหองผาตัด หองคลอดและหอผูปวยใน มาชั่งน้ําหนัก 40-45 กก. โดยไมตองคัดแยกผา นํา
ผาเขาเครื่องซักผาเครื่องที่ 4 ซึ่งเปนเครื่องที่ใชซักผาเปอนเลือด เครื่องจะทําการลางคราบเลือดเลือด
เบื้องตน ใชเวลาประมาณ 10-15 นาที แลวใสน้ํายาซักผาเอนกประสงค 600 ml. ใสน้ํายาฆาเชื้อ
(น้ํ า ยาซั ก ผ า ขาว) 1,000 ml. ซั ก ไปตามโปรแกรมของเครื่ อ ง ใช เ วลาในการซั ก จนแล ว เสร็ จ
โดยประมาณ 1 ช.ม.
4.2 ขั้นตอนการซักผาดวยน้ํายาเคมี นําผาเปอนเลือด (ผาถุงแดง) จากหนวยงานหอง
ผาตัด หองคลอดและหอผูปวยใน มาชั่งน้ําหนัก 40-45 กก. โดยไมตองคัดแยกผา นําผาเขาเครื่องซัก
ผาเครื่องที่ 4 ซึ่งเปนเครื่องที่ใชซักผาเปอนเลือด เครื่องจะทําการลางคราบเลือดเลือดเบื้องตน ใชเวลา

ประมาณ 10-15 นาที แลวใสน้ํายาซักผาเคมี 600 ml. ใสน้ํายาฆาเชื้อ (น้ํายาซักผาขาว) 1,000
ml. ซักไปตามโปรแกรมของเครื่อง ใชเวลาในการซักจนแลวเสร็จโดยประมาณ 1 ช.ม.
4.3 ขั้นตอนการอบผาและตรวจสอบความสะอาด นําผาที่ซักแลวออกจากตูซัก เพื่อ
นําไปอบแหงฆาเชื้อ ใชเวลา 40-50 นาที นําผาที่อบแหงแลวมาคัดแยก จะพบวามีความสะอาดของ
ผา ในระดับ 1-2-3
วิธีการตรวจสอบความสะอาด จําแนกระดับความสะอาด เปน 3 ระดับ ลงในสมุดบันทึก
ประจําวัน โดยคณะกรรมการ 3 คน ทําการบันทึกขอมูลทุกวัน จําแนกความสะอาดของผาที่ซักแลว
ออกเปน 3 ระดับ ดังรูป

ระดับ 1 = พบคราบเลือดติดชัดเจน
คราบเลือด

ระดับ 2 = พบคราบเลือดจางๆ

ระดับ 3 =ไมพบ

ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบผลของการซักผาเปอนเลือดดวยน้ํายาอเนกประสงคและน้ํายาเคมี ผูศึกษา
ขอนําเสนอใน 2 ประเด็น คือ ความสะอาด และคาใชจาย ดังนี้
1. ความสะอาด ระดับความสะอาดของผลการซักผาดวยน้ํายาทั้ง 2 ชนิด ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงระดับความสะอาดและรอยละ ของผลการใชน้ํายาเคมีและน้ํายาอเนกประสงค
ซักผาเปอนเลือด ในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
น้ํายา
เดือน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
รวม

เคมี




เอนก
ประสงค




น้ํายาเคมี
น้ําอเนกประสงค

ระดับ 1
จํานวน
58
50
63
59
121
109

ความสะอาดของผาตอชิ้น
ระดับ 2

ระดับ 3

รอยละ จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

0.53
0.52
0.60
0.53
0.56
0.53

1.50
1.47
1.41
1.23
1.45
1.34

10,793
9,443
10,315
10,884
21,108
20,327

97.98
98.01
98.00
98.24
97.99
98.13

165
142
148
136
313
278

จํานวน
ผาเปอน
เลือด ที่
นํามาซัก
11,016
9,635
10,526
11,079
21,542
20,714

จากตาราง 1 พบวาการใชน้ํายาทั้ง 2 ชนิดซักผาใหสะอาด ระดับที่ 1,2 และ 3 ดังนี้ ผา
เปอนเลือด ที่นํามาซักดวยน้ํายาเคมี จํานวน 21,542 ชิ้น สามารถซักผาสะอาดระดับที่ 1 รอยละ
0.56 (121 ชิ้น) ระดับที่ 2 รอยละ 1.45 (313 ชิ้น) และ ระดับที่ 3 รอยละ 97.99 (21,108 ชิ้น) และ

ผาเปอนเลือด ที่นํามาซักดวยน้ํายาเอนกประสงค จํานวน 20,714 ชิ้น ซักผาสะอาดระดับที่ 1 รอยละ
0.53 (109 ชิ้น) ระดับที่ 2 รอยละ 1.34 (278 ชิ้น) ระดับที่ 3 รอยละ 98.13 (20,714 ชิ้น)
2. คาใชจาย คาใชจายของการใชน้ํายาเคมีและน้ํายาเอนกประสงคเพื่อซักผาเปอนเลือด
ในเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน โดยที่ราคาน้ํายาเคมีแกลลอนละ (1 แกลลอน 3,800 ml.) 270 บาท
สวนน้ํายาเอนกประสงคแกลลอนละ 90 บาท ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาใชจายของการใชน้ํายาเคมีและน้ํายาเอนกประสงค ในเดือน มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม และมิถุนายน
น้ํายาซักผา
คาใชจาย (บาท)
เดือน
เคมี เอนกประสงค
จํานวนเงิน
ความแตกตาง
มีนาคม
4,174.80

2523.60
เมษายน
1,353.60

พฤษภาคม
3,834.00

2821.20
มิถุนายน
1,310.40

น้ํายาเคมี
8,008.80
5344.80
รวม
2,664.00
น้ําอเนกประสงค
( X = 2672.40)
จากตาราง 2 พบวาคาใชจายของการใชน้ํายาเคมี เดือน มีนาคม และ พฤษภาคม จํานวน
8,008.80 บาท และน้ํายาเอนกประสงค เดือน เมษายน และมิถุนายน จํานวน 2,664.00 บาท เมื่อ
ใชน้ํายาเอนกประสงคสามารถประหยัดคาใชจายได 5344.80 บาท หรือ 2672.40 บาท/เดือน
3. ความคิดเห็นของผูใชผา
3.1 จากการสอบถามเจาหนาที่ผูใชผา เดือนมีนาคม 2556 และเดือนพฤษภาคม 2556
ที่ซักผาดวยน้ํายาเคมี โดยสุมถามผูใชที่เปนเจาหนาที่ หองผาตัด, หองคลอด และหอผูปวยใน จํานวน
11 คน พบวา เจาหนาที่ทั้ง 11 คนใหความคิดเห็นวาผาที่ซักดวยน้ํายาเคมีมีความสะอาด ไมมีคราบ
เลือดติดอยูและไมมีกลิ่นอันไมพึงประสงค
3.2 จากการสอบถามเจาหนาที่ผูใชผา เดือนเมษายน 2556 และเดือนมิถุนายน 2556 ที่
ซักผาดวยน้ํายาเอนกประสงค โดยสุมถามผูใชที่เปนเจาหนาที่ หองผาตัด, หองคลอด และหอผูปวยใน
จํานวน 12 คน พบวา เจาหนาที่จํานวน 11 คน ไดใหความคิดเห็นวาผาที่ซักดวยน้ํายาอเนกประสงค
มีความสะอาด ไมมีคราบเลือดติดอยูและไมมีกลิ่นอันไมพึงประสงค และมีเพียง 1 คนใหความคิดเห็น
วาผามีกลิ่นมะกูดติดบางเล็กนอย

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ผาที่ซักดวยดวยน้ํายาเอนกประสงคและน้ํายาเคมี มีความสะอาดในระดับ
3 ไมตางกัน แตการใชน้ํายาเอนกประสงค ทําใหลดคาใชจายของโรงพยาบาลไดประมาณ 2672.40
บาท/เดือน (เฉพาะผาเปอนเลือด) ดานผูใชสวนใหญมีความคิดเห็นวาการใชน้ํายาเอนกประสงคทําให
ผาสะอาดไมมีคราบและกลิ่นตกคาง ซึ่งสามารถนําผลที่ไดมาปรับขบวนการซักผาใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผาสะอาด และยังชวยลดตนทุนการซื้อน้ํายาซักผาลงได
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในงานประจํา
น้ํายาเอนกประสงค ที่ใชมีตนทุนต่ํา เนื่องจากเปนผลผลิตภายในศูนยฯ ตามนโยบายการลด
ภาวะโลกร อนของกรมอนามัย ทํ า ใหลดคาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาเคมีของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพได จึงควรแนะนําใหหนวยงานอื่นๆลองใชน้ํายาเอนกประสงคในการซักผาเปอนเลือดและ
ขยายผลไปสูการใชในผาอื่นๆ เพื่อประหยัดคาใชจายและลดภาวะโลกรอนตอไป
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากผลการศึกษา ผาที่ซักดวยดวยน้ํายาเอนกประสงคและน้ํายาเคมี มีความสะอาดในระดับ
3 ไมตางกัน แตการใชน้ํายาเอนกประสงค ทําใหลดคาใชจายของโรงพยาบาลไดประมาณ 2,600
บาท/เดือน และผูใชสวนใหญมีความคิดเห็นวาการใชน้ํายาเอนกประสงคทําใหผาสะอาดไมมีคราบ
และกลิ่นตกคาง จึงควรแนะนําใหหนวยงานอื่นๆลองใชน้ํายาเอนกประสงคในการซักผาเปอนเลือด
และขยายผลไปสูการใชในผาอื่นๆ เพื่อประหยัดคาใชจายและลดภาวะโลกรอนตอไป

