
       

  สวัสดีคะ ขอใหทุกคนมีความสุข ทุกที่ และทุกเวลา กับชวงเวลาของการสงทายปเกาและตอนรับปใหม พ.ศ.2555 นะคะ  หลังจากมี

ความสุขกับการฉลองปใหมแลว  อยาลืมเวลาแหงการนัดหมายสําหรับความสุขใจที่พวกเราทุกคนจะชวยกันสรางสรรคใหกับคณะแพทยศาสตรของ

เราในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตหรือที่เรามักจะคุนเคยกับอักษร 7 ตัว คือ QCDSMEE สําหรับการเพิ่มผลผลิตในครั้งนี้ก็คือความรวมมือรวมใจจากทุก

คน ที่จะทําใหทุกที่ ในคณะแพทยศาสตรของเรานามอง และนาเชื่อถือในบริการที่ไดรับในสายตาของผูพบเห็น   พบกันใหไดนะคะ ในวันเสารที่ 28  

มกราคม 2555 พรอมกับความบันเทิง 7’s Med O’ke

 บุคลากรคณะแพทยทุกทาน เคยใชคอมพิวเตอรหรือ

โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณประเภทกดปุมอีกมากมายหลายอยาง  

การทํางานของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเหลานี้  เปนการโตตอบ

ระหวางคนกับเครื่องมือโดยใช Yes หรือ No  ที่สําคัญคือบิตสุดทายใน

ใจตอการตัดสินใจกด   การตัดสินใจตอความเปนอยูของชีวิตมนุษยใน

สังคมก็เชนกัน คือ จะ“ให” หรือจะ“เอา” กอน   

 พฤติกรรมงายๆ ตอการ “ใหเขากอน” กับ “เอาเองกอน” 

เกิดขึ้นในการตัดสินใจเสมอตลอดวัน  ผูมีพลังคุณธรรมเหนือกวามัก

เปนผู “ใหเขากอน” เสมอ  หากมีผูคนประเภท“ใหเขากอน” มาก ซึ่ง

สงผลตอความเปนระเบียบและความปลอดภัยและความสุขในสังคม

อยางแนนอน  เชนการเขาคิว  การใชรถ การใชถนน เปนตน   

 พันธกิจหนึ่งในทั้งหมดของคณะกรรมการอํานวยการ 7ส 

คณะแพทยศาสตร คือ พยายามมุงมั่นสรางจิตสํานึกในกิจกรรม 5ส 

ตอบุคลากรในคณะ  รวมถึงผูมาใชบริการของโรงพยาบาล  ใหมีจิตใจที่

จะ“ใหเขากอน” อยูเสมอ โดยการสื่อสารประชาสัมพันธผานกิจกรรม

ตางๆที่คณะกรรมการ 7ส ไดทําเพื่อทุกทาน

  ÊÐÊÒ§ ¤×Í à¡็º·Ô้§ÊÔ่§äÁ‹ãªŒ  
ÊÐÍÒ´ä«ÃŒ ¤×Í »˜´¡ÇÒ´áÅÐàª็´¶Ù
  ÊÐ´Ç¡ËÃ×Í ¤×Í ¨Ñ´ÇÒ§ãËŒ¹‹Ò´Ù 
ËÒÂ¡็ÃÙŒ ´Ù§ÒÁµÒ ¹‹Òª×่¹ªÁ
  ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð´ÕÁÕ¤Ãº·Ñ้§ 3 ÍÂ‹Ò§ 
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  ·Ø¡¤¹ª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔ ¼ÅÑ´¡Ñ¹ªÁ 
¤¹¹ÔÂÁ¶ŒÇ¹Ë¹ŒÒ 5Ê àÍÂ

  เปนเวลาเกือบ 20 ปแลว ที่ผูเขียนยังจําบทกลอนที่แตงไว ใน

คราวที่คณะแพทยศาสตร จัดใหมีการประกวดบทกลอน คําขวัญ 5ส 

ประจําคณะไดไมเคยลืม จนวันนี้ 5ส ของเราไดพัฒนาไปจนเปน 7 ส 

และไดขยายวงกวางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร จนสามารถเขาไปแขงขัน

ในระดับประเทศ ควารางวัล 5s Thailand silver award มาไดใน 

ปพ.ศ.2550 

  กิจกรรม 5ส ซึ่งแตเดิมเปรียบเสมือนดวงดาวเล็กๆ ที่โคจร

อยูรอบๆวงการคุณภาพ ในปจจุบันนี้ 5 ส ไดเขามาเปนพื้นฐานที่สําคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพในทุกระบบ เชน TQM, HA, Lean  ของเกือบ

ทุกวงการ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน  ตลอดจนในสถาน

บริการทางสุขภาพ  เพราะเนื่องจาก 5 ส ไมเพียงแตมาชวยใหองคกร

มีการพัฒนาทางดานกายภาพ ที่ทํางานสะอาด เรียบรอย สวยงาม 

มากขึ้นแลว ยังเปนสวนที่ชวยใหมีการพัฒนาคนในองคกรใหมีความ

สามัคคี รวมมือ รวมใจ มีระเบียบ วินัย และใช 5 ส ในการปรับปรุง

งาน(improvement) เพื่อลดความสูญเปลา ทั้งความสูญเปลาดาน

การทํางาน เชน ลดเวลาในการคนหาเอกสาร หาวัสดุ อุปกรณ ลดเวลา

รอคอย ลดความสูญเปลาในเรื่องตนทุน คาใชจาย เชน ลดตนทุนการ

ซื้อกระดาษ ตนทุนการซอมแซมเครื่องจักร และยังลดอันตรายจากการ

ทํางาน เชน ลดการตกจากที่สูงเมื่อเอื้อมหยิบของที่ไวสูงเกินไป 

จดหมายขาว 7ส คณะแพทยศาสตร ม.อ.
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เชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร

เขารวมการประกวดรองเพลงคาราโอเกะในงาน 

Big Cleaning Day & 7s Med Oke’ Contest 
วันเสารที่ 28 มกราคม 2555 

สมัครไดทุกประเภทลูกทุง สตริง สากลฯลฯ 

 โดยใชทํานองเพลงและดนดรีจากคาราโอเกะแปลงเนื้อเพลงเดิมให

เกี่ยวกับ 7 ส. ไมจํากัดจํานวนคน จะรองเดี่ยว/รองกับ แดนซเซอร    

สนใจสมัคร ดวน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 

ที่ คุณปานจิต   ชูศรี การเจาหนาที่  โทร.1143   

Email  spanjit@medicine.psu.ac.th

หนวยงาน...................................................

ชื่อเพลงที่ประกวด..................................... เดี่ยว/ทีม..........................

ฉบับที่ 2  ฉบับตอนรับปใหม 2555

 โดยใชทํานองเพลงและดนดรีจากคาราโอเกะแปลงเนื้อเพลงเดิมให

เกี่ยวกับ 7 ส. ไมจํากัดจํานวนคน จะรองเดี่ยว/รองกับ แดนซเซอร    

สนใจสมัคร ดวน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555 



 แลวคณะแพทยศาสตรของเราละ ประสบความสําเร็จใน

การนํา 5 ส มาปรับปรุงงานแลวหรือยังMr.Takashi Osada กลาวไว

ใน หนังสือ 5 s fi ve keys to a total quality environment ซึ่ง

แปลโดย คุณอมรรัตน สนธิไทย วา “5 ส ไมใชเรื่องยากที่จะทํา แต 

5 ส เปนเรื่องยากที่จะทําใหไดผลดี การทํา 5ส ใหประสบความ

สําเร็จตองอาศัยความอดทน ความตั้งใจอยางแนวแน อีกทั้งยังตอง

มีความพยายามอยางตอเนื่อง” ซึ่ง ส แตละตัว ก็มีความหมายในตัว

มันอยูแลว เพียงแตผูที่จะทําจะตองมีความเขาใจและรูจักขั้นตอนใน

การดําเนินการแตละ ส ดวย เพราะหากไมเขาใจการดําเนินการอยาง

ถองแทแลว อาจเปนสาเหตุที่ทําใหกิจกรรม 5 ส ไมประสบความสําเร็จ

หรืออาจทําใหการดําเนินการหลงทางได หรือไมก็ไมสามารถดําเนินการ

ไปถึงเปาหมาย ที่ตองการได 

  ทั้งนี้มักมีสาเหตุใหญๆ 2 ประการ คือ 

  ประการที่1 ผูบริหารระดับรองของหนวยงานมีความตองการ

จะทํากิจกรรม 5 ส ในหนวยงานของตน แตผูบริหารสูงสุดเพียงแตรับ

ทราบ และเปดไฟเขียวใหเทานั้น แตไมไดเขามามีสวนรับรูหรือสนใจ

ในกิจกรรม 5 ส ที่หนวยงานไดริเริ่มทําแตอยางใด รวมทั้งผูบริหาร

สูงสุด และผูบริหารระดับรองบางคน ไมไดเขารวมในกิจกรรมดัง

กลาวดวย กรณีนี้ ความสําเร็จของกิจกรรม 5 ส อาจไดรับความสําเร็จ

เพียงระดับหนึ่งเทานั้น(สร, 2553)

  ประการที่2 หัวหนางานแตละฝายหรือแตละแผนก บางคน

ไมสนใจที่จะใหความรวมมือในการทํากิจกรรม 5 ส หรือคิดวา งาน

ประจําก็มากพออยูแลว ยังจะเอางานพิเศษมาใหทําอีก กรณีนี้ความ

สําเร็จของกิจกรรม 5 ส ก็อาจไดรับความสําเร็จเพียงระดับหนึ่งเชนกัน 

(สร, 2553)

  แลวคณะแพทยศาสตรของเราละ ประสบความสําเร็จเพียง

ใด มีเคล็ดลับอยางไร มีอุปสรรคเหมือนดังที่กลาวมาแลว หรือไม เปน

คําถามที่อยากฝากไว นะคะ สวัสดีคะ
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- สร ปนอักษรสกุล.(2553). 5ส ดีอยางไร ทําไมจึงตองทํา.

Quality, 16(143), 37-39.

- Osada, T.(2006). 5 s fi ve keys to a total quality environment. 

(อมรรัตน สนธิไทย, ผูแปล).กรุงเทพ: พงษวรินการพิมพ.

- วิฑูรย สิมะโชคดี.(2550).TQM คูมือพัฒนาองคสูความเปนเลิศ. 

กรุงเทพ : เนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด.

¢Íºà¢µ¾×้¹·Õ่ Big Cleaning Day

o เทคนิคและวิธีการตรวจประเมิน 5ส

o คุณสมบัติของอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส

o เกณฑการตรวจประเมิน วิธีการใหคะแนน และ

แนวทางการใหคะแนนการตรวจประเมิน 5ส

o ขั้นตอนการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส

o หนาที่ของอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส

o เทคนิคการเขียนสรุปรายงานการตรวจประเมิน 5ส

โซน A
บริเวณหนาอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร ลานจอดรถและสนามหญา ประตูทางเขาตั้งแต
รั้วดานในบริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร จนถึงโรงพยาบาลทันตกรรม 

โซน B บริเวณอาคารบริหารคณะ ลานจอดรถอาคารเฉลิมพระบารมี และสวนหยอมหนา สอ.มอ.

โซน C
อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร และอาคารเรียนรวมและหอสมุดฯ คณะแพทยศาสตร 
และพื้นที่โดยรอบขอบอาคาร

โซน D  
อาคาร 100 ป ศูนยคัดกรองฯ ลานจอดรถและสนามหญา หนวยกายภาพบําบัดและกาย
อุปกรณ ลานจอดรถบอบําบัดนําเสีย

       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5ส

หลักสูตร 5ส Advance 

สําหรับหัวหนางาน/หัวหนาหนวย

   26-28 มีนาคม  2555 

หองประชุมอติเรก

โดยวิทยากร อาจารยวรสิงห ถนอมสิงห 

จากสถาบันฝกอบรมเทรน แอนด มีเดีย

  แบงเขตพื้นที่ทําความสะอาดเปน 4 โซน ตามกลุมงาน ไดแก  กลุมฝายอํานวยการ

โรงพยาบาล กลุมสํานักงานคณบดี   กลุมภาควิชา  และฝายบริการพยาบาล  ครอบคลุมพื้นที่ 

ดังนี้

   สัมมนาอนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 

5ส  คณะแพทยศาสตร ประจําป 2555

โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส

16 - 18  มีนาคม พ.ศ. 2555

โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอรทแอนดสปา 

จังหวัดพังงา

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีความรูความเขาใจ

ในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

เขาใจบทบาทภาระหนาที่ในการตรวจประเมินฯ 

และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน   

อบรม สัมมนา

จดหมายขาว 7ส คณะแพทยศาสตร ม.อ.
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