
การศกึษาดงูาน 5ส คณะแพทยศาสตร ์ม.อ. 

“การด าเนินกจิกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส  ของกลุ่มส านกังาน และกลุ่มหอ้งปฏบิตัิการ”  

 

วนัที ่27  เมษายน 2559 

ณ หอ้งประชมุ 122  

อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 



การด าเนินงาน 

ด ำเนินโครงกำร : วันที่ 18  กุมภำพันธ์  2559 เวลำ 09.00 - 12.00 น.  

สถำนที่ : คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ผู้เข้ำร่วม : จ ำนวน 23 คน  (คณะกรรมกำร 5ส และคณะกรรมกำร 5ส ห้องปฏิบัตกิำร) 



◇เพือ่เยีย่มชมเรยีนรูก้ารด าเนินกจิกรรม 5ส และการ   

ตรวจประเมิน 5ส ของกลุ่มส านกังานและกลุ่มหอ้งปฏบิตัิการ 

มาปรบัใชใ้นองคก์ร  

 

 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ ◇เพือ่เรยีนรูท้กัษะการแกปั้ญหา พฒันา

กระบวนการท างานท่ีมีคุณภาพ รวดเรว็ ปลอดภยั 

 

◇เพือ่น าความรูม้าปฏบิติั และถ่ายทอดเผยแพร่

ใหก้บับุคลากรภายในคณะฯ 





 คณะกรรมการอ านวยกจิกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร ์ไดใ้ห ้

การตอ้นรบั และน าเสนอการด าเนินงานกจิกรรม 5ส  ซึง่การแต่งต ัง้

คณะกรรมการจะมีวาระต าแหน่ง 2 ปี  มีการใช ้5ส เป็นพื้นฐานในการ

ด าเนินกจิกรรมต่างๆ และใช ้Lean ในการปรบัใหข้ ัน้ตอนการท างานท่ี

รวดเรว็มีประสทิธิภาพยิง่ขึ้น 

 คุณสมบตัิของผูต้รวจประเมิน คือ ผ่านการอบรมหลกัสตูร 5ส 

อย่างนอ้ย 2 คร ัง้ และตอ้งมีประสบการณใ์นการท ากจิกรรม 5ส อย่างนอ้ย 

2 ปี 



กลุ่ม
ส ำนักงำน 

 

การแบง่พืน้ตรวจเยีย่ม 5ส 

กลุ่มบริกำร
พยำบำล 

กลุ่มห้อง 
ปฏบิัตกิำร 

กลุ่มห้อง
ผู้บริหำร 

กลุ่มโรงงำน 



งานนโยบายและแผน 
1 กลุม่ส านกังาน 



กลุม่ส านกังาน 
งานนโยบายและแผน 

ห้องท างานมคีวามสะอาดปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก 

จดัท าแฟ้มเอกสารโดยมดีชันีแฟ้มตดิดา้นหน้าและสันแฟ้มอยา่งชดัเจน 



คอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์  

ต่อพ่วงคอมพวิเตอร์จัดเกบ็เป็นระเบียบ 

มุมควำมรู้ มุมพักผ่อน พักสมอง  



อุปกรณ์ส ำนักงำนวำงเป็นระเบยีบ 

โต๊ะท ำงำนสะอำด และจัดวำงส่ิงของให้เป็นระเบยีบ ไม่เกินร้อยละ 25 

ของพืน้ที่ท ำงำน 

  



โต๊ะท ำงำนสะอำด และจัดวำงส่ิงของให้เป็นระเบยีบ ไม่เกินร้อยละ 25 

ของพืน้ที่ท ำงำน 

  



ปฏทินิกิจกรรมประจ ำปี 

ถังขยะสวยงำมและเป็นระเบียบ 

  





ส านกังานฝ่ายเภสัชกรรม 
2 ห้องปฏบิตักิาร 



ห้องปฏบิตักิาร(ส านกังานฝ่ายเภสัชกรรม) 

◇  มีการจดัท าแผนการด าเนินการ และแบ่งพื้ นท่ีและก าหนดผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงาน 

◇  ทางเดินและพื้ นท่ีสว่นกลางมีแสงสว่างเพียงพอ 

◇  มีป้ายเตอืนพื้ นท่ีความเส่ียง ตอ่ผูป้ฏิบตังิานหรือผูม้าเยอืน 

 





ห้องปฏบิตักิาร(ส านกังานฝ่ายเภสัชกรรม) ตอ่ 

◇  ตู้ เก็บอปุกรณ์ และเคร่ืองมือวิทยศาสตร์ มีการจดัวางเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการหยิบใช้  

        มีป้ายบอกชนิดหรือขนาดอปุกรณ์  

◇  ตู้ เก็บสารเคมีมีป้ายบอกสารอนัตราย จดัวางสารเคมีเป็นหมวดหมู่ด้วยระบบ FIFO  
        และไม่ หมดอาย ุ

 





ห้องปฏบิตักิาร(ส านกังานฝ่ายเภสัชกรรม) ตอ่ 

◇  เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้าตามเวลาท างาน และมาตรฐาน 

     การประหยัดพลังงาน 

◇  มีค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณด์ับเพลิงได้รับ 

     การตรวจสภาพทุก 3 เดือน 

◇  การใช้สติกเกอร์สีก าหนดชนิดของยา หรือการก าหนดลูกกุญแจใช้เปิดตู ้

     เก็บสารเคมีนอกจากก าหนดหมายเลขแล้วก็ใช้สติกเกอร์สีด้วย 

     เพื่อให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 





หน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ 
3 ห้องปฏบิตักิาร 



“ 
หน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ 

◇  เคาท์เตอร์ปฏิบัติการ มีความสะอาด หลังปฏิบัติการเช็ดด้วย  
       น  ายาฆ่าเชื อ 
◇  จัดวางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยให้สะดวกต่อการใช้งานใน 
       ปริมาณที่เหมาะสม 
◇   มีแผนผังเส้นทางหนีไฟ ประตูและเส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง 

 



“ 



“ 
หน่วยคลงัเลอืดและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ(ตอ่) 

◇  การแยกขยะ โดยจัดวางถังขยะใส่กระดาษ  ถังขยะใสข่วด 
        พลาสติก หรือน าไป Recycle ได ้
 
◇  การจัดเก็บสิ่งของที่ใช้งานร่วมกัน โดยจัดเก็บใส่   
       กล่องตามชื่อของตนเองก่อนเก็บ 



“ 



“ 



“ 
ปจัจยัความส าเร็จ 

◇1. ผู้บรหิารสนบัสนุน 

◇2. จดัอบรมให้ความรู้และปฏบิตั ิ

◇3. ทุกคนมส่ีวนรว่มและท างานประสานงานกนั 

◇4. PDCA  



. 



การด าเนนิการ 5 ส ของ คณะแพทยศาสตร ์มีดงันี้ 
 
1.บุคลากรทกุหน่วยงานมีความรว่มมือในการเขา้รว่มกิจกรรม 5ส มากกวา่รอ้ยละ 95 
 
2. มีการใชก้ระบวนการ PDCA ด าเนินงาน 5ส เพ่ือน ามาปรบัปรุงการด าเนินงานในปีตอ่ไป 
 
3. คะแนนการตรวจประเมินของพ้ืนทีต่อ้งมีคะแนนมากกวา่รอ้ยละ 80 
 
4. ทกุหน่วยงานตอ้งมีการตรวจการป้องกนัอคัคภียั 
 
5. จดัใหมี้การประเมินตนเองกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพ่ือเตรยีมพรอ้มก่อนทีค่ณะกรรมการจะเขา้ประเมินจรงิ 
 
6. การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ทกุ 6 เดือน 
 
7. ก าหนดชว่งเวลาใหห้น่วยงานประเมินตนเอง  และประเมินโดยคณะกรรมการ 
 
8. รายงานผลการตรวจประเมินในรอบ 5 ปี ใหผู้บ้รหิารทราบ และผูบ้รหิารจะไปตรวจเยีย่มพ้ืนทีท่ีมี่ผลงานดี 
 
9. จดัตัง้คลีนิคคณุภาพโดยใหห้น่วยงานสง่ผลงาน Kaizen  การจดัประกวด Lean โดยทกุปีจดัใหห้วัหนา้งานรายงานผลการด าเนินงาน 5ส 
    และใหมี้เชือ่มโยงโดยใช ้5ส Kaizen Lean มาใชพ้ฒันางาน 
 
10. มีคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม เพ่ือชว่ยในการรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 
 
11. กลยทุธท์ีท่  าใหบุ้คลากรเขา้รว่ม 5ส คอื การประชาสมัพนัธจ์งูใจ การจดัใหมี้กิจกรรม Big Cleaning Day  
     รว่มกบัมีกิจกรรมการประกวดรอ้งเพลง 5ส  การใหง้บสนบัสนุนของหน่วยงานทีท่  า 5ส ในระดบั A B C 
 
12. การสรา้งบรรยาการใหมี้แนวคดิ ใหก้ลา้ท า ไม่ตอ้งกงัวล โดยใหห้น่วยงานสง่ผลงานพฒันางาน โดยใช ้Kaizen ถ่ายภาพก่อน  
     และหลงั แสดงถึงการลดตน้ทนุ เวลา และมีเงินรางวลัใหผู้ส้ง่ผลงาน 200 บาท ผลงานผา่นเกณฑ ์300 บาท 



รบัประทานอาหารเทีย่งรว่มกนั  

ณ ครวัตลาดเกษตร ม.อ.  

และไดส้รุปผลการศึกษาดูงาน 5ส  

รว่มกนั ในประเด็นทีส่ามารถน ามา 

ปรบัใชใ้นคณะฯ  มีดงัน้ี 

 



สรุปผลการศึกษาดูงาน 5ส รว่มกนั ในประเด็นทีส่ามารถน ามาปรบัใชใ้นคณะฯ  มีดงัน้ี 

 

1. การจดัท าป้ายแสดงรูปการใชง้านถงัดบัเพลิง และการตรวจเช็คถงัดบัเพลิงใหพ้รอ้มใชง้าน 

 

2. การประเมินตนเองกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพ่ือเตรยีมพรอ้มก่อนทีค่ณะกรรมการ 

   จะเขา้ประเมินจรงิ 

 

3. เพ่ิมการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน และประชาสมัพนัธส์ถิตกิารใชไ้ฟฟ้าแตล่ะเดอืน   

    การปิดเครือ่งปรบัอากาศหลงัการใชง้าน  การปิดจอคอมพิวเตอรเ์ม่ือไมใ่ชง้าน 

 

4. การจดัถงัแยกขยะ เชน่ ขยะทัว่ไป  ขวดพลาสตกิ 

 

5. การจดัคณะกรรมการ Kaizen และโครงการน าเสนอผลงานพฒันางาน 



เพ่ิมการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน  

และประชาสมัพนัธส์ถิตกิารใชไ้ฟฟ้าแตล่ะเดอืน  



ตวัอย่างโครงการน าเสนอผลงานพฒันางานตามระบบไคเซน็ คณะแพทยศาสตร ์



ส านกังานเลขานุการคณะฯ ขอความรว่มมือ

บุคลากรปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในการใชตู้เ้ย็น 

โดยน าอาหารใสก่ลอ่งพรอ้มเขียนชือ่ และระบุวนัที ่

กอ่นทีแ่ชใ่นตูเ้ย็น 

เพ่ือไมไ่ดอ้าหารเน่าเสยีในตูเ้ย็น และถูกสุขลกัษณะ 

 



ขอบคุณครับ 


