คูมอื การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําปี 2554

โดย
คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส
เมษายน 2554

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและการประสานงาน
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ
แผนภูมิแสดงโครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์
พัฒนาการกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์
การพัฒนากิจกรรม 5ส ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
กําหนดการตรวจประเมิน
การแบ่งพื้นที่การตรวจกิจกรรม 5ส
เกณฑ์การตรวจประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนน (แต่ละรายข้อ)
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจและประเมินหน่วยงาน
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
การแต่งกายและบุคลิกภาพของอนุกรรมการตรวจประเมิน
ระดับคะแนนประเมิน ปี 2554
เป้าหมาย ปี 2554 - 2556
ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 5ส
แนวความคิดและคํานิยามศัพท์ของกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส
ประเภท กลุ่มสํานักงาน
ประเภท กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล
ประเภท กลุ่มห้องปฏิบัติการ (Lab)
ประเภท กลุ่มโรงงาน
แบบการตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส
กลุ่มสํานักงาน
กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล
กลุ่มห้องปฏิบัติการ
กลุ่มโรงงาน
แบบฟอร์มไคเซ็นรายบุคคล
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คํานํา
คู่มือการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับนี้ จัดทําขึ้น
เพื่ อ สร้า งความเข้ าใจให้ แก่ค ณะอนุก รรมการตรวจประเมิ น ผลกิ จ กรรม 5ส ของคณะแพทยศาสตร์ เกี่ ย วกั บ
มาตรฐานการตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส แบบการตรวจประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามหลักการของกิจกรรม 5ส และใช้เป็นแนวทางในการทํากิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ
ประเมินเพื่อยกระดับการทํากิจกรรม 5ส ของคณะแพทยศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส จะช่วยให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินผล
กิจกรรม 5ส และหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีความเข้าใจในการเข้าตรวจประเมินผลกิจกรรม 5ส มากยิ่งขึ้น
อัมพา อาภรณ์ทิพย์
ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ
เมษายน 2554

1
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ปี 2554 – 2556
นโยบาย
ทุกหน่วยงานนํากิจกรรม 5ส มาเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพงาน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
พัฒนากิจกรรม 5ส จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพระดับประเทศ ในปี 2556
พันธกิจ
1. สนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานกิจกรรม 5ส ขยายผลไปสู่ 5ส ท้าทาย และ ส6 สร้างสรรค์/
นวัตกรรม
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง ด้วยกิจกรรมปรับปรุงงานและกิจกรรมคุณภาพ เช่น
Kaizen, QCC, TPM, TQM
3. ปลูกฝังทัศนคติในการนํากิจกรรม 5ส มาพัฒนาคุณภาพคน คุณภาพงาน และสิ่งแวดล้อม
4. เผยแพร่ความรูแ้ ละเป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม 5ส
โครงสร้างคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส
1. รศ.นพ.สุเมธ
พีรวุฒิ (คณบดี)
2. รศ.นพ.กิตติ
ลิ่มอภิชาต (ที่ปรึกษาคณบดี)
3. นางอัมพา
อาภรณ์ทิพย์
4. นางอุษณีย์
ธรรมสุวรรณ
5. นางชุติมา
แก้วมี
6. นางสาวรุ่งทิพย์
อุดมวิเศษสันต์
7. นายจารุ
คัตตพันธ์
8. นายฐานะพงษ์
แก้วกนิษฐารักษ์
9. นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
10. นางณนุดา
ศรีสุทธิพรสกุล
11. นางณัฐณิชา
อิงวิยะ
12. นางยุพา
แก้วมณี
13. นางพิชยา
ศรเลิศล้ําวาณิช
14. นายอัมพร
ฝันเซียน
15. นายสายฟ้า
สุวรรณสาม
16. นายบัณฑิต
พรหมพันธ์
17. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
18. นางสาวจิราภรณ์ อักษรถึง
19. นางนวลสวาท
ด่านวรนันท์
20. นางธนภร
หอทิวากุล
21. นางพัชรีย์
แจ่มอุลิตรัตน์
22. นางปานจิต
ชูศรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการฯ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ
รองประธานกรรมการอํานวยการ ฯ คนที่ 1
รองประธานกรรมการอํานวยการฯ คนที่ 2
รองประธานกรรมการอํานวยการฯ คนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ คนที่ 1
กรรมการและเลขานุการ คนที่ 2
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงาน
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1. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและการประสานงาน
1. นางสาวรุ่งทิพย์
อุดมวิเศษสันต์
2. นายจารุ
คัตตพันธ์
3. นางอัมพา
อาภรณ์ทิพย์
4. นางอุษณีย์
ธรรมสุวรรณ
5. นายฐานะพงษ์
แก้วกนิษฐารักษ์
6. นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
7. นางชุติมา
แก้วมี
มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.1 จัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่าง ๆ
1.2 สร้างวิทยากร
1.3 ให้คําปรึกษา/ประสานงาน
1.4 จัดหาวิทยากรภายใน
1.5 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
1. นางณนุดา
ศรีสุทธิพรสกุล
2. นางธนภร
หอทิวากุล
3. นางนวลสวาท
ด่านวรนันท์
4. นางณัฐณิชา
อิงวิยะ
5. นางยุพา
แก้วมณี
6. นางสาวจิราภรณ์ อักษรถึง
7. นางปานจิต
ชูศรี
มีหน้าที่รับผิดชอบ
2.1 กําหนดเกณฑ์ตรวจสอบและประเมินผล
2.2 กําหนดแผนงานการตรวจเยี่ยม
2.3 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ
1. นางพิชยา
ศรเลิศล้ําวาณิช
2. นายอัมพร
ฝันเซียน
3. นายสายฟ้า
สุวรรณสาม
4. นายบัณฑิต
พรหมพันธ์
5. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
6. นางพัชรีย์
แจ่มอุลิตรัตน์
มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.1 ประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก
3.2 นําการเยี่ยมชมจากองค์กรภายนอก
3.3 จัดทํารายงานประจําปี
3.4 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประธานฝ่ายวิชาการและการประสานงาน
รองประธานฝ่ายวิชาการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล
รองประธานฝ่ายตรวจสอบฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3
แผนภูมิแสดงโครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส
ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ
นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการฯ
รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ (คณบดี)
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต (ที่ปรึกษาคณบดี)
รองประธานกรรมการอํานวยการ ฯ คนที่ 1
นางอุษณีย์ ธรรมสุวรรณ
รองประธานกรรมการอํานวยการฯ คนที่ 2
นางชุติมา
แก้วมี
รองประธานกรรมการอํานวยการฯ คนที่ 3
นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์

คณะกรรมการกิจกรรม 7ส

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและประสานงาน

ผู้ประสานพื้นที่ (หัวหน้างาน/หน่วยงาน)

คณะกรรมการ
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล

คณะกรรมการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ

1. นางสาวรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ ประธาน
2. นายจารุ คัตตพันธ์
รองฯ
3. นางอัมพา อาภรณ์ทิพย์
4. นางอุษณีย์ ธรรมสุวรรณ
5. นายฐานะพงษ์ แก้วกนิษฐารักษ์
6. นางสาวจันทร์ฉาย แซ่ตั้ง
7. นางชุติมา แก้วมี
เลขาฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางณนุดา ศรีสุทธิพรสกุล ประธาน
นางธนภร หอทิวากุล
รองฯ
นางนวลสวาท ด่านวรนันท์
นางณัฐณิชา อิงวิยะ
นางยุพา แก้วมณี
นางสาวจิราภรณ์ อักษรถึง
นางปานจิต ชูศรี
เลขาฯ

1. นางพิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช ประธาน
2. นายอัมพร ฝันเซียน
รองฯ
3. นายสายฟ้า สุวรรณสาม
4. นายบัณฑิต พรหมพันธ์
5. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
6. นางพัชรีย์ แจ่มอุลติ รัตน์ เลขาฯ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ในสื่อต่าง ๆ
2. สร้างวิทยากร
3. ให้คําปรึกษา/ประสานงาน
4. จัดหาวิทยากรภายใน
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ
1. กําหนดเกณฑ์ตรวจสอบและประเมินผล
2. กําหนดแผนงานการตรวจเยี่ยม
3. งานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ประชาสัมพันธ์ภายใน/ภายนอก
2. นําการเยี่ยมชมจากองค์กรภายนอก
3. จัดทํารายงานประจําปี
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4
โครงสร้างกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลชั้นเลิศ
S6
5ส ท้าทาย
S4
S1

S3

S2

S5
Motivation / S7
KM 5S Structure & Strategy
S1
S2
S3
S4

สะสาง
สะดวก
สะอาด
สร้างมาตรฐาน

Organization
Neatness
Cleaning
Standardization

พัฒนาการกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์

S5
S6
S7
S5

สร้างวินัย
นวัตกรรม
เสนอแนะ
ท้าทาย

Training / Discipline
Innovation
Suggestion
Challenge / Change

5
การพัฒนากิจกรรม 5ส ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความพอประมาณ หมายถึง รู้จักตนเอง การนํา 5ส มาใช้ในบริบทขององค์กรอย่างประหยัด และคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้ปว่ ยหรือผูร้ ับบริการได้รับการดูแลที่ดขี ึ้น ปลอดภัย และสะดวก
สะสาง พิจารณาถึงการนําของที่สะสางไปใช้ที่หน่วยงานอื่น หรือลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นในกระบวนการทํางาน
สะดวก คํานึงถึงความประหยัด เช่น การทํา visual control โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์อย่างพอประมาณ
สะอาด ค้นหาเทคนิคที่ทําให้เกิดความสะอาดอย่างประหยัดใช้
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การทํากิจกรรม ส สะสาง สะดวก สะอาด มาเป็นเวลานาน และผ่านกระบวนการ PDCA
หลายรอบ ทําให้มีข้อมูลมากําหนดและทบทวนมาตรฐาน (ส4) ได้อย่างมีเหตุผล เช่น ในการดูแลรักษา พยาบาล ใช้
ข้อมูลจริง (evidence base) มาสร้างมาตรฐานการรักษาผู้ปว่ ย (CPG)
3. การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การทํา 5ส อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรม ทําให้ระบบ 5ส ขององค์กร
มั่นคง ยั่งยืน
4. ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง หมายถึง การดําเนินการตามแนวทาง PDCA ในการทํากิจกรรม ส1 – ส4 ทําให้
เกิดการเรียนรู้อย่างรอบรู้ นําข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข ทําให้เกิดความรอบคอบ และมีความระมัดระวังในการ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
5. คุณธรรม หมายถึง การยึดคุณธรรมในการทํา 5ส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ป่วย ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรจนเกิดสุขนิสัย (ส5) เช่น การลดขั้นตอนการรับผู้ปว่ ยที่ส่งต่อจาก 3 จังหวัด
ชายแดนใต้
แผนการตรวจประเมิน

6
กําหนดการตรวจประเมิน
ปีละ 3 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน สิงหาคม และธันวาคม ตามลําดับ
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน / หรือตัวแทน เป็นผู้ประสานงานพื้นที่
การแบ่งพื้นที่การตรวจกิจกรรม 5ส
แบ่งพื้นที่ในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของทุกหน่วยงานในคณะ แบ่งเป็น 4 ประเภทงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานสํานักงาน
2. กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล
3. กลุ่มโรงงาน
4. กลุ่มห้องปฏิบัติการ
เกณฑ์การตรวจประเมินผล
การตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส กําหนดให้ตรวจ 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินตามเกณฑ์ในแบบการตรวจประเมิน
ร้อยละ 80
2. ประเมินภาพรวมของหน่วยงาน ( ส ทั้ง 5)
ร้อยละ 20
เกณฑ์การให้คะแนน (แต่ละรายข้อ)
ระดับคะแนน
4
3
2
1

เทียบเท่า
=
=
=
=

รายละเอียด
ปฏิบัติได้ > 95 % ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน
ปฏิบัติได้ > 87.50% ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน
ปฏิบัติได้ > 80 % ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน
ปฏิบัติได้ < 80% ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน

หมายเหตุ : ใช้คะแนนเฉลี่ยรายข้อ
เงื่อนไข 1. ผ่านการตรวจประเมิน 2 ใน 3 โดยครั้งที่ 3 ต้องผ่าน จึงจะถือว่าผ่าน และได้รับเงินสมนาคุณ
กิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์ที่กําหนด
2. คิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง และให้เงินสมนาคุณตามระดับที่ได้
ในการตรวจประเมิ นทุก ครั้ ง คณะอนุก รรมการควรพิ จารณาตามบริบ ทของหน่ว ยงานที่ไปประเมิน และ
สอบถามในประเด็นการปรับปรุงหรือ พัฒนาจากผลการประเมิน ที่ผ่านมาว่า มีจุด เด่น อะไรบ้ าง นอกจากนี้ค วรมี
ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรหรือจุดที่ควรพัฒนาสําหรับหน่วยงานที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้คําพูด
เชิงบวก
กรณีที่หน่วยงานที่กรรมการเข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5ส อยู่ระหว่างการปรับปรุง/ย้าย ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานที่ว่าอยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ และไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดินหรือจุดที่ควรเว้นเพื่อสาธารณะ
อาจไม่จําเป็นต้องตรวจสิ่งของที่ไม่ใช้งานในขณะนั้นก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจและประเมินหน่วยงาน
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาแบบประเมินและประวัตกิ ารตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมาอย่างละเอียด
2. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกครั้ง ให้ใช้แบบประเมินและให้คะแนนเป็นรายข้อตามแบบประเมิน
3. คณะอนุกรรมการรวบรวมคะแนนดิบทุกรายข้อ พร้อมทั้งสรุปคะแนนของการประเมินและให้ผู้ประเมินเขียน
แสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และตรวจสอบคะแนนสรุปให้เป็นฉันทามติ
4. คณะอนุกรรมการ เขียนแบบสรุปแจ้งผลประเมินในเชิงสร้างสรรค์
5. ส่งคะแนนทั้งหมดให้ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องซ้ําอีกครั้ง
6. ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มส่งคะแนนประเมินพร้อมรายงานสรุปภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไปยังงานการเจ้าหน้าที่
7. ส่งเสริมให้อนุกรรมการได้รับการอบรมบุคลิกภาพ (ESB) ที่คณะกรรมการฯ จะได้จัดอบรมขึ้น หากมีความ
จําเป็นไม่สามารถเข้าอบรมได้ ควรแจ้งให้ทราบ และศึกษาข้อมูลรายละเอียดภายหลังก่อนทําการตรวจ
ประเมิน
8. อนุกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้มากกว่า 2 ครั้ง จะพิจารณาทบทวนชื่อการเป็นอนุกรรมการ
ในปีถัดไป
คําแนะนําในการปฏิบัติงาน
o ควรทําความเข้าใจการตรวจสอบในแบบประเมิน
¾ 80% ควรดูรายละเอียดเป็นรายข้อและให้คะแนนตามรายข้อ
¾ 20% ให้ดูด้วยสายตาแล้วประเมินในภาพรวมของหน่วยงานที่ถูกประเมิน
o การตรวจขณะทํางาน เช่น บนโต๊ะ ให้สังเกตว่ามีการทํากิจกรรม 5ส ตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่
o ควรใช้กิริยาและคําพูดอย่างเหมาะสม ไม่ควรแสดงกิรยิ าหรือคําพูดเพื่อหาจุดซ่อนเร้นที่ดูเหมือนคอยจับผิดอาจ
ก่อให้เกิดความรู้สกึ ที่ไม่ดีต่อผู้รบั การตรวจ เช่น
- การใช้นิ้วมือปาดฝุ่นหลังป้าย ขอบหน้าต่าง ขอบประตู บนตู้ มีฝุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ
- การเปิดตู้เก็บของกินของใช้ แล้วใช้คําพูดว่า “ทําไมซื้อเยอะจัง ?”
o ควรมีคณะกรรมการกลาง เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินทุกครั้ง เพื่อทําความเข้าใจในการตรวจประเมิน
o หากเห็นข้อควรปรับปรุง ควรบอกวิธแี ก้ปัญหา หรือเสนอแนะให้ดูตัวอย่างหน่วยอื่นข้างเคียง
o การเสนอแนะในการทํา 5ส ด้วยการแสดงภาพหรือป้าย ขอให้เป็นภาพที่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ภาพ
โทรศัพท์ ถังขยะ ให้ใช้เหมือนกันทั้งหน่วยงาน
o ในการตรวจ 5ส ไม่ควรเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น แต่ขอให้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 5ส
o การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใด ๆ ที่มีผู้ใช้รว่ มกันหลายคน อาจใช้รูปภาพเป็นสื่อแสดง หรือ
เครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายบ่อย ๆ ควรขีดสีตีเส้นตามความเหมาะสม
o ไม่ควรมีของหรือกล่องวางจนล้นที่เก็บ เช่น การวางของบนหลังตู้ และพื้นที่ทางเดินไม่ควรวางอุปกรณ์หรือ
เครื่องใช้ใด ๆ เว้นแต่เหตุจําเป็นหรือเหตุสุดวิสยั ขอให้เป็นฉันทามติของอนุกรรมการ
o อุปกรณ์ใช้งานจะต้องสามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ มาปิดบังหรือขัดขวาง ทําให้หยิบใช้ไม่สะดวก
และรวดเร็ว
o การจัดวางสิ่งของใด ๆ ไม่ควรเก็บไว้ปะปนกันระหว่างของที่ใช้งานและของที่ไม่ได้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เครือ่ งมือที่
ซ่อมเสร็จแล้วปนกับของที่รอซ่อม
o การไปตรวจเยี่ยมประเมิน ควรให้กําลังใจแก่เจ้าของพื้นที่และเสนอให้มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
o อนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ทุกคน เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจและแต่งตั้งให้เป็นผูต้ รวจประเมิน
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การแต่งกายและบุคลิกภาพของอนุกรรมการตรวจประเมิน
1. การแต่งกายและบุคลิกภาพ (ESB)
1.1 ควรแต่งกายแบบสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด
1.2 ติดป้ายอนุกรรมการฯ
1.3 ระหว่างการตรวจประเมินฯ ควรไปแบบมิตร ไม่ใช่การจับผิด
2. การพูด
2.1 มองหน้า สบตา ส่งยิ้ม สวัสดี (ยกมือไหว้) และกล่าวคําทักทาย
2.2 ใช้คําพูดสุภาพ และให้ใช้คําพูดเชิงบวก เช่น ...
- ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 5ส
- ขออนุญาตเข้ามาเรียนรู้...
- ควรจะเพิ่มเติม................... จุดนี้น่าจะ............…..
2.3 กล่าวขอบคุณทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยม 5ส
ระดับคะแนนประเมิน ปี 2554
ระดับ
A
B
C
D

เป้าหมาย
คะแนน 5ส
> 95.00
87.50 – 94.99
80.00 – 87.49
< 80

หน่วยงาน (%)
20
40
40
0

รายละ
500
400
300
-

เป้าหมาย ปี 2554 – 2556
ระดับ
A
B
C

คะแนน 5ส
> 95
87.50 – 94.99
80.00 – 87.49

เป้าหมาย
20
50
30

เงินสมนาคุณ
สูงสุดต่อหน่วยไม่เกิน
75,000
60,000
ตามจํานวนคน
ไม่ได้รับเงินฯ
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ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 5ส

ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 5ส

ส่วนที่ 1
ร้อยละ 80

ส่วนที่ 2
ร้อยละ 20

ให้คะแนน และ
ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ

อนุกรรมการ
ดูในภาพรวมของ 5ส

นําทุกรายข้อในแต่ละหมวด
หาฉันทามติ และข้อเสนอแนะ

ให้คะแนนตามฉันทามติ
ในภาพรวม

กรอกคะแนนในแบบสรุป

กรอกคะแนนในแบบสรุป

ส่งให้ที่ปรึกษาตรวจสอบคะแนนและลงนาม
ส่งคะแนนไปยังงานการเจ้าหน้าที่

แนวความคิดและคํานิยามศัพท์ของกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์
ส1 สะสาง (Organization)
ความหมาย
กําจัดสิ่งที่ไม่จําเป็นในการทํางานออกไป
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ไม่จําเป็นในการใช้งานอยู่ในที่ทํางาน/ลดความสูญเปล่า
ตัวชี้วัด
จํานวนสิ่งของหรือระบบงานที่สูญเปล่าหรือซ้ําซ้อนถูกกําจัดออก
วิธีการ/ขั้นตอน 1. สํารวจ สิ่งของและระบบงาน
2. แยก สิ่งของและระบบงาน
- สิ่งที่จําเป็น
- สิ่งที่ไม่จําเป็น(ใช้ได้ ใช้ไม่ได้)
3. ขจัดส่วนเกิน
- ของที่ไม่จําเป็นแต่ใช้ได้ บริจาค/ให้หน่วยงานอื่น/จําหน่าย
- ของที่ไม่จําเป็นแต่ใช้ไม่ได้ Recycle/จําหน่าย / ทิ้ง
4. เพิ่มส่วนขาด ของจําเป็นแต่ไม่มีให้จัดหา เพื่อให้เกิดความพอดี หรือพอเพียง
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ส2 สะดวก (Neatness)
ความหมาย
จัดวัสดุอุปกรณ์และระบบงานให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยลดเวลาที่สูญเปล่า/เพิ่มความเร็ว
ตัวชี้วัด
30 วินาที / ระยะเวลารอคอย
วิธีการ/ขั้นตอน 1. ทําแผนผัง กําหนดชื่อที่อยู่ที่แน่นอนให้กับสิ่งของที่สําคัญที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด
2. กําหนดที่วางกําหนดที่วางสิ่งของให้ชัดเจน ห้ามปะปนกัน
3. ทําป้ายชื่อ จัดทําป้ายชื่อตามระบบที่ได้วางไว้
4. จัดวางตามแผนผัง จัดวางโดยกําหนดให้สิ่งที่ใช้บ่อยอยูใ่ กล้มือและไกลมือออกไปตามความถี่
การใช้งาน
ส3 สะอาด (Cleaning)
ความหมาย
ทําความ สะอาดเป็นประจําทุกวัน/สัปดาห์/เดือน
วัตถุประสงค์
ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ/บํารุงรักษาเชิงป้องกัน/ป้องกันความเสีย่ ง
ตัวชี้วัด
จํานวนสิ่งผิดปกติ / อุบัติการณ์ / ข้อร้องเรียน
วิธีการ/ขั้นตอน 1. กําหนดผู้รับผิดชอบ พื้นที่ตามที่ได้ออกแบบผังรวมเครื่องจักรอุปกรณ์ และกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
2. ศึกษารายละเอียดวิธีทําความสะอาด ระดับความสะอาดของพื้นที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ และ
ศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. กําหนดแผน การทําความสะอาด / ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบสิง่ ผิดปกติ ขณะทําความสะอาดจะต้องตรวจสอบสิ่งผิดปกติ หากพบให้ติดป้าย
และดําเนินการแก้ไข หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ส4 สร้างมาตรฐาน (Standardization)
ความหมาย
สร้างมาตรฐาน
วัตถุประสงค์
ประกันคุณภาพ/ลดความผันแปร
ตัวชี้วัด
ทุกคนทํางานได้ตามมาตรฐาน
วิธีการ/ขั้นตอน 1. กําหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร (Documented) จัดทํามาตรฐานในรูปที่สามารถสื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน ปัจจุบันใช้มัลติมีเดีย ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ทําให้ง่ายเรียนรู้ได้เร็ว
2. ฝึกอบรม (Training) ให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัตไิ ด้ตามมาตรฐาน
3. ติดตามประเมินผล(Monitoring) สังเกตการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานของบุคลากร
4. การจูงใจ (Motivation) ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานให้ง่ายและสร้างความเข้าใจกับบุคลากร
ให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
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ส5 สร้างนิสัย (Training / Discipline)
ความหมาย
สร้างพฤติกรรมในการทํางาน วิธีคิด วิธีทํางาน วิธีตัดสินใจตาม ส1 – ส4
วัตถุประสงค์
รักษามาตรฐาน และระบบ 5ส
ตัวชี้วัด
ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
วิธีการ/ขั้นตอน 1. สร้างแรงจูงใจ(Motivation)
- ผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดี
- เข้าใจถึงประโยชน์ต่อผูร้ ับบริการตนเอง และองค์กรในการทํา 5ส
- สร้างสภาวะแวดล้อม บรรยากาศ และระบบงานที่ดี
2. ติดตามประเมินผล (Monitoring) มีการตรวจติดตาม 4 ระดับ
- ระดับตนเอง
- ระดับกรรมการกลาง
- ระดับผู้บริหาร
- ระดับองค์กรภายนอก
5ส ท้าทาย (Challenge / Change)
ความหมาย
การทํางานตามแนวทางการเพิม่ ผลผลิต P(QCDSMEEI)
วัตถุประสงค์
เพิ่มคุณภาพการบริการ/เพิ่มผลผลิต
ตัวชี้วัด
จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งครอบคลุม QCDSMEEI
วิธีการ/ขั้นตอน 1. เกณฑ์ (Criteria) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการกลาง
2. บริบท (Context) รวบรวมปัญหาแนวคิดที่จะพัฒนาโดยได้จากการศึกษา ดูงาน หรือจาก
ประสบการณ์จากเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. วิธีปฏิบัติ ออกแบบวิธีปฏิบตั ิ โดยให้มีตัวชีว้ ัดครอบคลุมตามเกณฑ์ QCDSMEEI
4. การพัฒนาต่อเนื่อง ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และรายงานผล
ส6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม (Innovation)
ความหมาย
การสร้างสรรค์นวัตกรรมงานขึน้ มาใหม่ หรือปรับปรุงงานตามกระบวนการ PDCA/PDSA
วัตถุประสงค์
เพื่อลดคน ค่าใช้จ่าย ขั้นตอน เวลา หรือวิธีการดําเนินการที่เพิ่มคุณค่า (Value Added)
ตัวชี้วัด
จํานวนนวัตกรรม ข้อร้องเรียน
วิธีการ/ขั้นตอน 1. กําหนดนวัตกรรม
- เรื่องใหม่
- เรื่องเก่ามาปรับปรุงใหม่ ที่มีประโยชน์ต่อผูร้ ับบริการ หน่วยงาน องค์กร
2. กําหนดตัวชีว้ ัด/วิธีปฏิบัติ
- กําหนดตัวชี้วัด ให้สะท้อนการลดการใช้ทรัพยากร(คน เวลา เงิน วัสดุ
ขั้นตอน)
- ดําเนินการตามวงจร PDCA/PDSA
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ส7 เสนอแนะ (Suggestion)
ความหมาย
การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน
วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัด
จํานวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการปฏิบัติ และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการ/ขั้นตอน 1. การเสนอแนะ ในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่
- งานบริหารคณะ
- งานบริหารโรงพยาบาล
- สิ่งแวดล้อมและสถานที่
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดการเรียนการสอนสําหรับแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ใช้ทนุ และนักศึกษาแพทย์
- อื่น ๆ
2. วิธีการเสนอ
- สายตรงคณบดี
- กระดานข่าว
3. กระบวนการกลั่นกรอง
- คณบดี
- ทีมบริหาร
4. กําหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและรายงานผล
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท กลุ่มสํานักงาน
กลุ่มผู้ตรวจ กลุม่ ที่................................
การตรวจพื้นที่ครั้งที่ ................. ปี ..............
1. ประเภทพื้นที่
สํานักงาน
หอผู้ป่วย
หน่วยบริการเฉพาะ
โรงงาน
ห้องปฏิบัติการ
พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
พื้นที่ตรวจ......................................................... หัวหน้าหน่วยงานคือ...................................................................
2. จํานวนสมาชิกในพื้นที่..................................คน ผู้ให้ข้อมูลคือ...............................................................................
3. ผลคะแนน
3.1 ตามแบบประเมิน (80%)
ที่
หมวด
คะแนน
จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ
1. โต๊ะทํางาน
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์
3. ห้องประชุม
4. ห้องทํางาน
5. ห้อง Pantry/มุมเครื่องดื่ม
6. ห้องเก็บพัสดุ
7. การจัดทําตู้เก็บเอกสารและแฟ้มฯ
8. ห้องน้ํา
9. บริเวณทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง
10. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง
11. การป้องกันอันตราย
12. การทําแผน 5ส
รวมคะแนน
คิดเป็น 80% =
(สูตรคํานวณ คะแนนที่ได้ หารด้วย 48 คูณด้วย 0.8)
3.2 ภาพรวมของหน่วยงาน (20%) ได้คะแนน.....................................คะแนน
3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2) ได้คะแนน.....................................คะแนน
อยู่ในระดับ
A > 95.00
B = 87.50 – 94.99
C = 80.00 – 87.49
D < 80
4 ผลสรุปจากการตรวจ :
จุดเด่นของพื้นที่คือ.................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ.............................................................................................................................
5 คณะกรรมการผู้ประเมิน
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................) (5.4)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.2)......................................................... กรรมการ
(5.5)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.3)......................................................... กรรมการ
(5.6)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน)
หมายเหตุ : กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครัง้ นี้ด้วย
................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ
(............................................................. )
............/.........................../.................... วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล
กลุ่มผู้ตรวจ กลุม่ ที่................................
การตรวจพื้นที่ครั้งที่ ................. ปี ..............
1. ประเภทพื้นที่
สํานักงาน
หอผู้ป่วย
หน่วยบริการเฉพาะ
โรงงาน
ห้องปฏิบัติการ
พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
พื้นที่ตรวจ......................................................... หัวหน้าหน่วยงานคือ...................................................................
2. จํานวนสมาชิกในพื้นที่..................................คน ผู้ให้ข้อมูลคือ...............................................................................
3. ผลคะแนน
3.1 ตามแบบประเมิน (80%)
ที่
หมวด
คะแนน
จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ
1. เคาน์เตอร์พยาบาล
2. ห้องยา
3. ห้องผ้า
4. ห้องหัตถการ ห้องเก็บอุปกรณ์
5. ห้องชะล้างและห้องน้ําผู้ป่วย
6. ห้องพักเวรแม่บา้ น
7. ห้องและบริเวณพื้นที่เตรียมอาหาร
8. ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม
9. เตียงผู้ป่วยและโต๊ะข้างเตียง
10. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง
11. การป้องกันอันตราย
12. การทําแผน 5ส
รวมคะแนน
คิดเป็น 80% =
(สูตรคํานวณ คะแนนที่ได้ หารด้วย 48 คูณด้วย 0.8)
3.2 ภาพรวมของหน่วยงาน (20%) ได้คะแนน.....................................คะแนน
3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2) ได้คะแนน.....................................คะแนน
อยู่ในระดับ
A > 95.00
B = 87.50 – 94.99
C = 80.00 – 87.49
D < 80
4. ผลสรุปจากการตรวจ :
จุดเด่นของพื้นที่คือ.................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ.............................................................................................................................
5. คณะกรรมการผู้ประเมิน
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................) (5.4)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.2)......................................................... กรรมการ
(5.5)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.3)......................................................... กรรมการ
(5.6)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน)
หมายเหตุ : กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครัง้ นี้ด้วย
................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ
(............................................................. )
............/.........................../.................... วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท กลุ่มห้องปฏิบัตกิ าร (Lab)
กลุ่มผู้ตรวจ กลุม่ ที่................................
การตรวจพื้นที่ครั้งที่ ................. ปี ..............
1. ประเภทพื้นที่
สํานักงาน
หอผู้ป่วย
หน่วยบริการเฉพาะ
โรงงาน
ห้องปฏิบัติการ
พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
พื้นที่ตรวจ......................................................... หัวหน้าหน่วยงานคือ...................................................................
2. จํานวนสมาชิกในพื้นที่..................................คน ผู้ให้ข้อมูลคือ...............................................................................
3. ผลคะแนน
3.1 ตามแบบประเมิน (80%)
ที่
หมวด
คะแนน
จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ
1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวัสดุ
2. เคาน์เตอร์ปฏิบตั ิการ
3. บริเวณทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง
4. ตู้เก็บสารเคมี
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ตา่ ง ๆ และเครื่องมือ
6. การป้องกันอันตราย
7. โต๊ะทํางาน
8. โต๊ะคอมพิวเตอร์
9. ห้องทํางาน
10. การจัดทําตู้เก็บเอกสารและแฟ้ม
11. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง
12. การทําแผน 5ส
รวมคะแนน
คิดเป็น 80% =
(สูตรคํานวณ คะแนนที่ได้ หารด้วย 48 คูณด้วย 0.8)
3.2 ภาพรวมของหน่วยงาน (20%) ได้คะแนน.....................................คะแนน
3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2) ได้คะแนน.....................................คะแนน
อยู่ในระดับ
A > 95.00
B = 87.50 – 94.99
C = 80.00 – 87.49
D < 80
4. ผลสรุปจากการตรวจ :
จุดเด่นของพื้นที่คือ.................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ.............................................................................................................................
5. คณะกรรมการผู้ประเมิน
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................) (5.4)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.2)......................................................... กรรมการ
(5.5)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.3)......................................................... กรรมการ
(5.6)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน)
หมายเหตุ : กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครัง้ นี้ด้วย
................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ
(............................................................. )
............/.........................../.................... วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท กลุ่มโรงงาน
กลุ่มผู้ตรวจ กลุม่ ที่................................
การตรวจพื้นที่ครั้งที่ ................. ปี ..............
1. ประเภทพื้นที่
สํานักงาน
หอผู้ป่วย
หน่วยบริการเฉพาะ
โรงงาน
ห้องปฏิบัติการ
พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)..........................................................................................................
พื้นที่ตรวจ......................................................... หัวหน้าหน่วยงานคือ...................................................................
2. จํานวนสมาชิกในพื้นที่..................................คน ผู้ให้ข้อมูลคือ...............................................................................
3. ผลคะแนน
3.1 ตามแบบประเมิน (80%)
ที่
หมวด
คะแนน
จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ
1. พื้นที่ทํางาน
2. บริเวณทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง
3. ผนังและเสา
4. ทางหนีไฟ
5. เครื่องจักร
6. อุปกรณ์และเครื่องมือ
7. รถยก และรถเข็น
8. ผลิตภัณฑ์รับมอบและรอส่งมอบ
9. อุปกรณ์ดับเพลิง
10. โต๊ะทํางาน
11. ห้องทํางาน
12. การทําแผน 5ส
รวมคะแนน
คิดเป็น 80% =
(สูตรคํานวณ คะแนนที่ได้ หารด้วย 48 คูณด้วย 0.8)
3.2 ภาพรวมของหน่วยงาน (20%) ได้คะแนน.....................................คะแนน
3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2) ได้คะแนน.....................................คะแนน
อยู่ในระดับ
A > 95.00
B = 87.50 – 94.99
C = 80.00 – 87.49
D < 80
4. ผลสรุปจากการตรวจ :
จุดเด่นของพื้นที่คือ.................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ.............................................................................................................................
5. คณะกรรมการผู้ประเมิน
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................) (5.4)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.2)......................................................... กรรมการ
(5.5)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
(...............................................................)
(5.3)......................................................... กรรมการ
(5.6)......................................................... กรรมการ
(...............................................................)
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน)
หมายเหตุ : กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครัง้ นี้ด้วย
................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ
(............................................................. )
............/.........................../.................... วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน
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แบบการตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหน่วยงาน....................................................... ............... ครั้งที่ …………….…วันที่ตรวจประเมิน..........................................
กลุ่มสํานักงาน
(ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2554)
มาตรฐาน
1. โตะทํางาน

1.
2.

3.

2. โตะ
คอมพิวเตอร

4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

3. หองประชุม

1.
2.
3.
4.
5.

4. หองทํางาน

1.
2.

รายละเอียด
4
สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
บนโตะทํางานถามีกระจกควรใสสะอาด ใตกระจกตอง
ไมมีรูปภาพหรือเอกสารใด ๆ หากจําเปนตองมี
เอกสารจะตองเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานประจําวัน และจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ
ไมเกินรอยละ 25 ของพื้นที่ทํางาน
หากมีปายชื่อเจาหนาที่ประจําโตะทํางาน ควรเปน
รูปแบบเดียวกันทั้งสํานักงาน
ลิ้นชักหรือตูขางโตะ ภายในจัดวางเปนระเบียบ
แกวน้ําขณะใชงาน วางไดไมเกิน 1 ใบ
สอดเกาอี้นั่งเขาที่ทุกครั้งเมื่อลุกออกจากโตะทํางาน
สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
เมื่อใชงานแลวใหออกจากโปรแกรมที่ใชงานและเก็บ
เอกสารใหเรียบรอย
ไมวางอาหารและเครื่องดื่มบนโตะคอมพิวเตอร
สายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรตองจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบ
สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
จัดทําปายหองประชุมติดไวในที่เหมาะสม และควร
ระบุสถานะของหองประชุม (กําลังประชุม/วาง)
เมื่อไมใชงาน เชน เกาอี้ โสตทัศนูปกรณ และอุปกรณ
อื่น ๆ ที่จําเปน ตองดูแลใหสะอาดจัดวางใหเปน
ระเบียบพรอมใชงาน
มีคําแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณและชื่อผูรับผิดชอบ
ปดไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และอุปกรณการ
ประชุมทุกชนิดเมื่อไมใชงาน เก็บอุปกรณและทําความ
สะอาดหองใหพรอมใชงาน
สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
จัดวางวัสดุและอุปกรณสํานักงานอยางเปนระเบียบ
และมีปายบอกชัดเจน

3. มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมาติดตอราชการเปนสัดสวน
4. เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาตามเวลาการ
ทํางานและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
5. ถังขยะควรมีที่รองรับและจัดวางในตําแหนงที่
เหมาะสม

3

2

1
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มาตรฐาน
รายละเอียด
4
5. หอง Pantry / 1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. ภาชนะและอุปกรณทุกชนิดควรสะอาด และจัดเก็บให
มุมเครื่องดื่ม
เปนระเบียบไมมีสิ่งของหรืออุปกรณที่ไมเกี่ยวของปะปน
3. วางอาหารในที่ที่กําหนด
4. ตูเย็นควรสะอาด ภายในจัดวางของเปนระเบียบ ไมมี
อาหารเสียหรือหมดอายุ หรืออาหารที่รับประทานไม
หมด (ตกคาง)
5. พื้นที่เตรียมอาหารและอุปกรณสําหรับเจาหนาที่ ผูปวย/
ญาติ จัดเก็บเปนระเบียบและสะอาด
6. ถังขยะมีถุงพลาสติกรองรับและวางในตําแหนงที่
เหมาะสม แยกขยะเปยกและแหง
6. หองเก็บพัสดุ 1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ แยกหมวดหมูชัดเจนเปน
ระบบ มีชองทางเดิน สามารถหยิบของไดสะดวก
1. กําหนดหมายเลขตูและปายชื่อหมวดเอกสาร
7. การจัดทําตู
เก็บเอกสาร และ 2. จัดทําแฟมเอกสารโดยมีดชั นีแฟมติดดานหนา และสัน
แฟมอยางชัดเจน
แฟมเอกสาร
3. การติดดัชนีแฟมออนเรียงจากซายไปขวา และแฟมแข็ง
ใหติดตามแนวนอนหรือแนวตั้งหางจาก
มุมบนประมาณ 1 นิ้ว จัดเรียงใหเปนลําดับ
4. จัดเจาหนาที่ดูแลและจัดทําแฟมรายการดัชนีแฟม
เอกสารทั้งหมดของหนวยไว และควรปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ
5. สันแฟมใหระบุหนวยงานเจาของแฟม
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
8. หองน้ํา
2. พื้นหองน้ําสะอาด แหง และปราศจากกลิ่นเหม็น
3. วางสิ่งของหรืออุปกรณใหเปนระเบียบ
4. มีปายบอกแสดงชาย หญิง และผูพิการ
5. กระจกสองหนา อางลางมือ ฝาผนัง และพื้นหองน้ํา
สะอาด ไมมีรา และคราบสกปรก
6. โถชักโครก สะอาด ไมมีคราบสกปรกและกลิ่นเหม็น
7. ถังขยะ ไมมีคราบสกปรก มีที่รองรับและฝาปดมิดชิด
8. เฉพาะในหอผูปวย มีกริ่งเรียกเจาหนาที่ และอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

9. บริเวณ
ทางเดินและ
พื้นที่สวนกลาง

9. อุปกรณทําความสะอาดเก็บในที่ที่กําหนดและอยูใน
สภาพพรอมใชงาน
10. กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแล และผูปฏิบัติ
หนาที่ทําความสะอาดหองน้ําแตละชั้น ไวอยางชัดเจน
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. กําหนดจุดบนฝาผนังบริเวณใดบริเวณหนึ่งสําหรับทํา
บอรด เพื่อติดประกาศตาง ๆ ของหนวยงาน
เอกสารขอมูลที่ติดบอรดตองทันสมัย เปนระเบียบ

3

2

1
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มาตรฐาน
3.
4.
10. กระจก บาน
ประตู หนาตาง
และผนัง
11. การปองกัน
อันตราย

12. การทําแผน
5ส

1.
2.

รายละเอียด
ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินและพื้นที่สวนกลาง
ระเบียงและบริเวณรอบหนวยงาน ตองจัดวางของให
เปนระเบียบและสะอาด
ไมมีเอกสารหรือรูปภาพใด ๆ ติดอยู
กระจกตองใสสะอาด

4

3

2

1

ขอเสนอแนะ

1. เสนทางหนีไฟไมมีสิ่งกีดขวางทาง
2. เครื่องดับเพลิงไดรับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน
3. มีปายแสดงทางออกหนีไฟตามมาตรฐาน
4. มีแผนที่แสดงเสนทางหนีไฟติดไวที่เห็นไดชัดเจน
5. ประตูหนีไฟปดตลอดเวลา
6. มีระบบปองกันอันตรายจากไฟฟา
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินการ และแบงพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5ส อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
3. กําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดใหครอบคลุมทุก
พื้นที่

ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชื่อ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
วันที่ประเมิน.......................................................................
เกณฑการใหคะแนน
4 = ปฏิบัติได > 95 % ของรายขอ
3 = ปฏิบัติได > 87.5 % ของรายขอ
1 = ปฏิบัติได < 80 % ของรายขอ
2 = ปฏิบัติได > 80.0 % ของรายขอ
หมายเหตุ หากประเมินไมได ไมตองใหคะแนนและไมนําหัวขอนั้นไปเปนตัวหาร
วิธีคิดคะแนน เฉลี่ยคะแนนรวมทุกรายขอ คูณดวย 80 หารดวย 4
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5ส ที่เพิ่มเติมในครั้งนี้………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดเดน ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา ………….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบการตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหน่วยงาน....................................................... ............... ครั้งที่ …………….…วันที่ตรวจประเมิน..........................................
(ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2554)
กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล
มาตรฐาน
1. เคานเตอร
พยาบาล

2. หองยา

รายละเอียด
1. บริเวณเคานเตอรเปนระเบียบ สะอาด ปราศจากฝุน
2. กําหนดที่วางแบบฟอรม/เอกสาร/เวชระเบียน ใหชัดเจน
3. แบบฟอรม/เอกสาร ใหมีเฉพาะที่ใชงานและปริมาณ
เหมาะสม
4. โทรศัพท สายโทรศัพท สะอาด ไมมีคราบสกปรก
5. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ สะอาด ไมมีฝุนพรอมใชงาน
6. สายไฟ สายคอมพิวเตอร สายโทรศัพท จัดเก็บเรียบรอย
1. หองยาสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
2. ชั้นวางยา ตูยา ล็อคยา ตะกรา สะอาด ปราศจากฝุน
3. จัดเก็บยาของผูปวยแยกเฉพาะราย
4. ไมมียาหมดอายุ
5. สารน้ํา สารละลาย ไมมีฝุนละอองจับ จัดเปนหมวดหมู
6. สงปบทําลายทุกครั้ง เมื่อมีเข็มในปบเกินกวา 3 ใน 4
7. กรวยทิ้งเข็มสะอาด ไมมีเข็มคางในกรวย และบนฝาปบ
8. อางลางมือสะอาด ไมมีคราบ ไมขึ้นรา
9. ถังขยะมีฝาปด ไมมีคราบสกปรก

3. หองผา

1. หองผาสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
2. กําหนดผาที่วางเปนหมวดหมูชัดเจน
3. ปริมาณผาไมมากจนลนที่จัดเก็บ
4. การจัดวางผาเปนระเบียบ

4. หองหัตถการ/ 1. หองสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
หองเก็บอุปกรณ 2. อุปกรณไมหมดอายุ
3. จัดวางเปนหมวดหมูเรียงตามหลัก FIFO
4. บริเวณทําความสะอาดอุปกรณที่ใชแลว ตองสะอาด แหง
ไมมีคราบ
5. อางลางมือ ไมอุดตัน ไมมีคราบ
6. เตียงตรวจ ไมมีคราบเลือด คราบสกปรกอื่น ๆ ฝุน
ละออง และพรอมใชงานตลอดเวลา
7. ถังขยะ แยกประเภทชัดเจน มีฝาปด ไมมีคราบสกปรก
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มาตรฐาน
รายละเอียด
1. หองสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
5. หองชะลาง
และหองน้ําผูปวย 2. พื้นหองสะอาด แหง ปราศจากกลิ่นเหม็น/อับ
3. โถชะลางสิ่งปฏิกูลและโถชักโครก สะอาด ไมมีคราบ
สกปรก ไมอุดตัน
4. ชั้นวางอุปกรณ แหง สะอาด จัดเก็บอุปกรณเปน
หมวดหมู
5. กระจกสองหนา อางลางมือ ฝาผนัง สะอาด ไมมีคราบ
สกปรก
6. ถังขยะมีฝาปด ไมมีคราบสกปรก
7. มีกริ่งเรียกเจาหนาที่อยูในสภาพพรอมใชงาน
1. หองสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
6. หองพักเวร
2. เตียงนอน ที่นอนสะอาดเปนระเบียบ
แมบาน
3. หองน้ําสะอาด ไมมีคราบสกปรก
4. ตูเสื้อผา สะอาด เปนระเบียบ
5. กระจก สะอาด ไมมีคราบ
6. อุปกรณของใชสวนตัวจัดเก็บเปนระเบียบ
7. หามนําบุคคลภายนอกมาพักอาศัย
7. หองและ
บริเวณพื้นที่
เตรียมอาหาร
ผูปวย

1. หองสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย
2. อุปกรณสะอาด

3. อุปกรณจัดเก็บเปนระเบียบสะดวกตอการหยิบใช
4. ปดสวิทซไฟ หลังใชงานทุกครั้ง
8. หอง Pantry / 1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
มุมเครื่องดื่ม
2. ภาชนะและอุปกรณทุกชนิดตองสะอาด และจัดเก็บให
เปนระเบียบ ไมมีสิ่งของหรืออุปกรณที่ไมเกี่ยวของปะปน

9. เตียงผูปวย
และโตะขาง
เตียง

3. วางอาหารในที่ที่กําหนด
4. ตูเย็นตองสะอาด ภายในจัดวางของเปนระเบียบ ไมมี
อาหารเสียหรือหมดอายุ หรืออาหารที่รับประทานไม
หมด (ตกคาง)
5. พื้นที่เตรียมอาหารและอุปกรณสําหรับเจาหนาที่ ผูปวย/
ญาติ จัดเก็บเปนระเบียบและสะอาด
6. ถังขยะมีถุงพลาสติกรองรับและวางในตําแหนงที่
เหมาะสม แยกขยะเปยกและแหง
1. เตียงนอน ราวกันตกเตียงและที่นอน สะอาด เปนระเบียบ
ปราศจากฝุน
2. โตะขางเตียงสะอาด ปราศจากฝุน
3. ผามานและราวผามานสะอาด ปราศจากฝุนและหยากไย

4

3

2

1

ขอเสนอแนะ

22
มาตรฐาน
10. ครุภัณฑรอ
จําหนาย

รายละเอียด
1. กําหนดพื้นที่วางใหชัดเจน

11. อุปกรณ
ดับเพลิงและ
ทางหนีไฟ

1. อุปกรณดับเพลิง ปราศจากฝุนและหยากไย
2. ประตูตูเก็บอุปกรณสามารถเบิกและหยิบใชไดสะดวก
3. มีคําแนะนําการใชอุปกรณ
4. อุปกรณดับเพลิงไดรับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน
5. ไมมีสิ่งกีดขวางทางบริเวณที่วางอุปกรณ เสนทางหนีไฟ
6. มีปายแสดงเสนทางหนีไฟตามมาตรฐาน
7. มีแผนที่แสดงเสนทางหนีไฟติดแสดงไวและสามารถ
เห็นไดชัดเจน
8. ประตูหนีไฟปดตลอดเวลา
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินการ และแบงพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5ส อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง

12. การทําแผน
5ส

4
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1

ขอเสนอแนะ

2. จัดวางใหเปนหมวดหมู
3. ระบุวันที่แจงจําหนาย วันติดตามครั้งลาสุด
4. บริเวณที่จัดเก็บ สะอาด

3. กําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดใหครอบคลุมทุก
พื้นที่
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชื่อ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
วันที่ประเมิน.......................................................................
เกณฑการใหคะแนน
4 = ปฏิบัติได > 95 % ของรายขอ
3 = ปฏิบัติได > 87.5 % ของรายขอ
1 = ปฏิบัติได < 80 % ของรายขอ
2 = ปฏิบัติได > 80.0 % ของรายขอ
หมายเหตุ หากประเมินไมได ไมตองใหคะแนนและไมนําหัวขอนั้นไปเปนตัวหาร
วิธีคิดคะแนน เฉลี่ยคะแนนรวมทุกรายขอ คูณดวย 80 หารดวย 4
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5ส ที่เพิ่มเติมในครั้งนี้………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดเดน ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา ………….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบการตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหน่วยงาน....................................................... ............... ครั้งที่ …………….…วันที่ตรวจประเมิน..........................................
กลุ่มห้องปฏิบัติการ
(ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2554)
มาตรฐาน
1. เครื่องมือ
วิทยาศาสตร
และวัสดุ

2. เคานเตอร
ปฏิบัติการ

3. ทางเดินและ
พื้นที่สวนกลาง

4. ตูเก็บสารเคมี

รายละเอียด
4 3
1. จัดวางใหเปนระเบียบในตําแหนงเหมาะสม
2. มีปายบอกวิธีการใช
3. ทําความสะอาดอยูเสมอ ไมมีคราบสกปรก และฝุนละออง
4. ปดเครื่องและทําความสะอาดเปนประจําหลังใชงาน
5. มีปริมาณวัสดุที่เหมาะสมกับการใชงาน (ไมเก็บพัสดุ สตอก
ไวจํานวนมาก)
1. จัดวางเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ที่ใชประจําวัน ใหเปน
ระเบียบ
2. วางแฟมเอกสารเฉพาะที่เกี่ยวของกับการทดลองทาง
หองปฏิบัติการ
3. วางวัสดุอุปกรณที่ใชบอยใหสะดวกตอการใชงานในปริมาณที่
เหมาะสม
4. พื้นเคานเตอรตองสะอาดอยูเสมอ ไมมีคราบสกปรก และฝุน
ละออง หลังปฏิบัติการ เช็ดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานดวยน้ํายาฆา
เชื้อ
5. วางสารเคมี / สารละลายตาง ๆ เทาที่จําเปน และจัดเก็บไมให
เกิดเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ
6. ทําความสะอาด เก็บของเขาที่ หลังใชงาน เคานเตอรอยูใน
สภาพเดิมพรอมใชงาน
1. ไมมีสิ่งกีดขวาง
2. มีแสงสวางเพียงพอ
3. พื้นหองสะอาด ไมมีคราบสกปรก และฝุนละออง
4. มีปายเตือนพื้นที่ความเสี่ยง ตอผูปฏิบัติงานหรือผูมาเยือน
5. มีตารางการทําความสะอาด
1. สารเคมีเก็บเขาตู วางเปนระเบียบ ตามมาตรฐานสากล
2. ชั้นวางสารเคมีสะอาด ไมมีกลิ่น และคราบสกปรก
3. มีปายเตือนบอกสารอันตราย
4. ไมมีสารเคมี หรือสารละลายตาง ๆ หมดอายุ
5. มีความสะอาด ปราศจากฝุน
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24
มาตรฐาน
5. ตูเก็บอุปกรณ
ตางๆ และ
เครื่องมือ
วิทยาศาสตร
6. การปองกัน
อันตราย

7. โตะทํางาน

8. โตะ
คอมพิวเตอร

9. หองทํางาน

รายละเอียด
1. จัดวางอุปกรณเปนหมวดหมู
2. วางตามหลัก FIFO (First In First Out)
3. ภายในตูสะอาด ไมมีฝุนละอองและกลิ่นอับ
4. มีปายบอกชนิดหรือขนาดของอุปกรณ
5. ทําความสะอาดและเก็บอุปกรณหรือเครื่องมือหลังใชงานทุกครั้ง
1. เสนทางหนีไฟไมมีสิ่งกีดขวางทาง
2. เครื่องดับเพลิงไดรับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน
3. มีปายแสดงทางออกหนีไฟตามมาตรฐาน
4. มีแผนที่แสดงเสนทางหนีไฟติดไวที่เห็นไดชัดเจน
5. ประตูหนีไฟปดตลอดเวลา
6. มีระบบปองกันอันตรายจากไฟฟา
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. บนโตะทํางานถามีกระจกควรใสสะอาด ใตกระจกไมควรมี
รูปภาพหรือเอกสารใด ๆ หากจําเปนตองมีเอกสารจะตองเปน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานประจําวัน และจัดวาง
สิ่งของใหเปนระเบียบ ไมเกินรอยละ 25 ของพื้นโตะทํางาน
3. หากมีปายชื่อเจาหนาที่ประจําโตะทํางาน ควรเปนรูปแบบ
เดียวกันทั้งสํานักงาน
4. ลิ้นชักหรือตูขางโตะ ภายในจัดวางใหเปนระเบียบ
5. แกวน้ําขณะใชงาน วางไดไมเกิน 1 ใบ
6. สอดเกาอี้นั่งเขาที่ทุกครั้งเมื่อลุกออกจากโตะทํางาน
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. เมื่อใชงานแลวใหออกจากโปรแกรมที่ใชงานและเก็บเอกสาร
ใหเรียบรอย
3. ไมวางอาหารและเครื่องดื่มบนโตะคอมพิวเตอร
4. สายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรตองจัดเก็บอยางเปนระเบียบ
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. จัดวางวัสดุและอุปกรณสํานักงานอยางเปนระเบียบ และมีปาย
บอกชัดเจน
3. มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมาติดตอราชการเปนสัดสวน
4. เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาตามเวลาการทํางานและ
มาตรฐานการประหยัดพลังงาน
5. ถังขยะควรมีที่รองรับและจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม
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มาตรฐาน
10. การจัดทําตู
เก็บเอกสาร และ
แฟมเอกสาร

11. กระจก บาน
ประตู หนาตาง
และผนัง
12. การทําแผน
5ส

รายละเอียด
1. กําหนดหมายเลขตูและปายชื่อหมวดเอกสาร
2. จัดทําแฟมเอกสารโดยมีดชั นีแฟมติดดานหนา และสันแฟม
อยางชัดเจน
3. การติดดัชนีแฟมออนเรียงจากซายไปขวา และแฟมแข็ง ให
ติดตามแนวนอนหรือแนวตั้งหางจาก
มุมบนประมาณ 1 นิ้ว จัดเรียงใหเปนลําดับ
4. จัดเจาหนาที่ดูแลและจัดทําแฟมรายการดัชนีแฟมเอกสาร
ทั้งหมดของหนวยไว และตองปรับปรุงให
ทันสมัยอยูเสมอ
5. สันแฟมใหระบุหนวยงานเจาของแฟม
1. ไมมีเอกสารหรือรูปภาพใด ๆ ติดอยู
2. กระจกตองใสสะอาด
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1. มีการจัดทําแผนการดําเนินการ และแบงพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5ส อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
3. กําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดใหครอบคลุมทุก
พื้นที่

ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชื่อ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
วันที่ประเมิน.......................................................................
เกณฑการใหคะแนน
4 = ปฏิบัติได > 95 % ของรายขอ
3 = ปฏิบัติได > 87.5 % ของรายขอ
1 = ปฏิบัติได < 80 % ของรายขอ
2 = ปฏิบัติได > 80 % ของรายขอ
หมายเหตุ หากประเมินไมได ไมตองใหคะแนนและไมนําหัวขอนั้นไปเปนตัวหาร
วิธีคิดคะแนน เฉลี่ยคะแนนรวมทุกรายขอ คูณดวย 80 หารดวย 4
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5ส ที่เพิ่มเติมในครั้งนี้………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดเดน ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา ………….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบการตรวจประเมินให้คะแนนกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อหน่วยงาน....................................................... ............... ครั้งที่ …………….…วันที่ตรวจประเมิน..........................................
(ปรับปรุงเมื่อ 25 เมษายน 2554)
กลุ่มโรงงาน
มาตรฐาน
1. พื้นที่ทํางาน

รายละเอียด
1. กําหนดพื้นที่ทํางาน พื้นที่อันตราย และพื้นที่อื่น ๆ มี
ปายบอกสถานะชัดเจน
2. ไมมีของที่ไมจําเปน และขยะบนพื้น
3. ไมมีสภาพการณที่เสี่ยงอันตราย
2. ทางเดินและ 1. ไมมีสิ่งกีดขวาง และทําความสะอาดอยูเสมอ
พื้นที่สวนกลาง 2. แสงสวางเพียงพอ
3. บริเวณพื้นที่ตางระดับมีปายบอก
3. ผนังและเสา 1. ไมมีฝุนละออง หยากไย
4. ทางหนีไฟ

5. เครื่องจักร

6. อุปกรณและ
เครื่องมือ

2. ไมมีตะขอ ตะปู ติดแขวนของที่ไมจําเปน
1. มีปายสัญลักษณแสดงทางออกหนีไฟ
2. มีไฟสองสวาง
3. ไมมีสิ่งกีดขวาง
1. ไมมีฝุน และคราบน้ํามัน
2. วางในตําแหนงที่เหมาะสม
3. มีขั้นตอนวิธีการใชเครื่อง
4. มีปายแสดงขณะเครื่องจักรทํางาน
5. มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร
6. มีปายบอกชื่อผูรับผิดชอบ
1. สะอาด ปราศจากฝุน และคราบน้ํามัน
2. อุปกรณและเครื่องมือ มีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ พรอมใชงาน และมีปายบอก
3. เครื่องมือ/อุปกรณวางในตําแหนงที่กําหนด หลังใชงาน

1. สะอาด ไมมีฝุน และคราบน้ํามัน
2. มีแผนการบํารุงรักษา
3. จอดในที่กําหนดเสมอ หลังใชงาน
8. ผลิตภัณฑรับ 1. จัดวางตําแหนงที่กําหนด แยกหมวดหมูตาม
มาตรฐานความปลอดภัย พรอมสงมอบ
มอบและรอสง
มอบ
2. มีปายบอกผลิตภัณฑตามหมวดหมู
3. บริเวณวางผลิตภัณฑสงมอบสะอาดอยูเสมอ
7. รถยก และ
รถเข็น

4 3 2

1

ขอเสนอแนะ
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มาตรฐาน
9. อุปกรณ
ดับเพลิง

10. โตะทํางาน

11. หองทํางาน

12. การทําแผน
5ส

รายละเอียด

4

3

2

1

ขอเสนอแนะ

1. สะอาด ปราศจากฝุน
2. มีปายแสดงบริเวณที่เก็บอุปกรณดับเพลิงหนาประตูที่
เก็บอยางชัดเจน
3. ประตูตูเก็บอุปกรณตองสามารถเปดและหยิบอุปกรณ
ใชไดอยางสะดวก
4. มีคําแนะนําในการใชอุปกรณดับเพลิง
5. ไมมีการวางสิ่งของบริเวณอุปกรณดับเพลิง
6. ตั้งอยูในที่ที่มองเห็นไดชัดเจน
7. อยูในสภาพใชงานได
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. บนโตะทํางานถามีกระจกควรใสสะอาด ใตกระจกไม
ควรมีรูปภาพหรือเอกสารใด ๆ หากจําเปนตองมีเอกสาร
จะตองเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ประจําวัน และจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ ไมเกินรอย
ละ 25 ของพื้นโตะทํางาน
3. หากมีปายชื่อเจาหนาที่ประจําโตะทํางาน ควรเปน
รูปแบบเดียวกันทั้งสํานักงาน
4. ลิ้นชักหรือตูขางโตะ ภายในจัดวางไวใหเปนระเบียบ
5. แกวน้ําขณะใชงาน วางไดไมเกิน 1 ใบ
6. สอดเกาอี้นั่งเขาที่ทุกครั้งเมื่อลุกออกจากโตะทํางาน
1. สะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบสกปรก
2. จัดวางวัสดุและอุปกรณสํานักงานอยางเปนระเบียบ และ
มีปายบอกชัดเจน
3. มีการจัดที่นั่งสําหรับผูมาติดตอราชการเปนสัดสวน
4. เปด-ปด เครื่องปรับอากาศ และไฟฟาตามเวลาการ
ทํางานและมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
5. ถังขยะควรมีที่รองรับและจัดวางในตําแหนงที่เหมาะสม
1. มีการจัดทําแผนการดําเนินการ และแบงพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
2. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5ส อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
3. กําหนดผูรับผิดชอบทําความสะอาดใหครอบคลุมทุก
พื้นที่

ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชื่อ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
ลงชื่อ................................................................................ผูประเมิน ลงชือ่ ..............................................................................ผูประเมิน
วันที่ประเมิน.......................................................................
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เกณฑการใหคะแนน
4 = ปฏิบัติได > 95 % ของรายขอ
3 = ปฏิบัติได > 87.5 % ของรายขอ
2 = ปฏิบัติได > 80 % ของรายขอ
1 = ปฏิบัติได < 80 % ของรายขอ
หมายเหตุ หากประเมินไมได ไมตองใหคะแนนและไมนําหัวขอนั้นไปเปนตัวหาร
วิธีคิดคะแนน เฉลี่ยคะแนนรวมทุกรายขอ คูณดวย 80 หารดวย 4
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 5ส ที่เพิ่มเติมในครั้งนี้………..………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดเดน ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา ………….…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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แบบฟอร์มไคเซ็นรายบุคคล
ไคเซ็นเลขที่..........................
ไคเซ็นเรื่อง
ชื่อผู้เสนอ

หน่วยงาน

วันที่ เดือน ปี
วิธีการปรับปรุง

สภาพปัญหา
บรรยาย / รูปภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ(คุณภาพ / ปริมาณ)

บรรยาย / รูปภาพ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ความเห็นหัวหน้างาน............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ลงทะเบียนได้
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เพราะ
................................................................
วันที่รับลงทะเบียน .............................................กรรมการ............................................

หมายเหตุ ผลที่ได้รับด้านใดบ้างดังต่อไปนี้
Quality (การเพิ่มคุณภาพ)
Cost (การลดต้นทุน)
Delivery (การส่งมอบ: รวดเร็ว)
Safety (ความปลอดภัย)
Morale (เพิ่มขวัญและกําลังใจให้พนักงาน)

Environment (สิ่งแวดล้อมดีขึ้น)
Ethics (จริยธรรมในการทํางาน)
Etc. (อื่นๆ)........................................

