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ผลการประกวด7s Med Oke’ Contest   

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555  เวลา 11.45  น.  

ณ ห้องประชุมทองจันทร์ คณะแพทยศาสตร์

ทีม หน่วยงาน

ชนะเลิศ Cleaner girl หอผู้ปวยศัลยกรรมชาย 1 (เพลง play girl) 

รองชนะเลิศ (1) 7ส ทำอย่างไร หอผู้ปวยเฉลิมพระบารมี  7

รองชนะเลิศ (2) รำวง 7ส คณะแพทยศาสตร์ งานเวชภัณฑ์กลาง

ขวัญใจมหาชน รำวง 7ส คณะแพทยศาสตร์ งานเวชภัณฑ์กลาง

สัมมนาอนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  

คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555

โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส

   16 - 18  มีนาคม พ.ศ. 2555

โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา

- ให้คณะอนุกรรมการฯมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจ

ประเมินกิจกรรม 5ส 

- เข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ในการตรวจประเมินฯ

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน  

     ขอให้ผู้สนใจแจ้งชื่อโดยกรอกแบบฟอร์มผ่านผู้บังคับบัญชา  

ส่งไปยัง งานการเจ้าหน้าที่ 

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
** สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน ** 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม 5ส

หลักสูตร 5ส Advance 
สำหรับหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย

26-28 มีนาคม  2555 

ห้องประชุมอติเรก ณ ถลาง  หอประชุมคณะแพทยศาสตร์

โดยวิทยากร อาจารย์วรสิงห์ ถนอมสิงห์ 

จากสถาบันฝกอบรมเทรน แอนด์ มีเดีย

อบรม หลักสูตร 5ส Advance  
สำหรับบุคลากรทุกคน ที่ผ่านการอบรม 5ส พื้นฐานมาแล้ว 

มีการทำ workshop ด้วย  กำหนดจัดอบรมดังนี้  

- รุ่นที่ 1  วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 

- รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 

 วิทยากร: คุณรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์  

  คุณธนภร หอทิวากุล 

ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ หอประชุมคณะแพทยศาสตร์
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  จากการได้มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับการจัดการพัสดุโดยอาศัยหลัก 5ส และ คัมบัง ของโรงงาน USUI ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับ 5S 

Golden Award ทำให้สามารถลดขนาดห้องจัดเก็บวัสดุลงเหลือ 25 % ของคลังเดิม จึงขอนำเสนอหลัก 5ส ของโรงงาน ดังนี้

5ส หลากมุมมอง
จารุ  คัตตพันธุ์

5ส โรงงาน USUI

Seiri(เซริ) ส1 สะสาง คือในกระบวนการทำงาน มีเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ในจำนวนที่ต้องการ, 

อยู่ในสถานที่ต้องการใช้ ณ เวลานั้น

Seiton(เซตง) ส2 สะดวก คือสภาพที่พร้อมทำงานได้ทันที อย่างไม่ลังเล ไม่เกิดการ สูญเปล่า โดยมีมาตรฐานที่

ทำให้สามารถรู้ถึงความผิดปกติได้

Seiso (เซโซ) ส3 สะอาด คือมีเทคนิควิธีทำความสะอาดได้ง่าย ตรวจเช็คได้ง่าย คงสภาพที่สะอาดเป็น 

ปกติวิสัยได้ตลอดเวลา ทั้งสามารถเริ่มทำงานตามความต้องการ ได้ทันที

Seiketsu(เซเคทซึ) ส4 สุขลักษณะ คือจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและรูปแบบการทำงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน 

ให้สามารถทำงานด้วยความสบายใจ อย่างปลอดภัย

Shitsuke(ชิทสึเคะ) ส5 สร้างนิสัย คือการกำหนดข้อบังคับร่วมกันและตรวจสอบการปฏิบัติตาม ข้อบังคับนั้นอย่าง 

เคร่งครัดทั้ง ปลูกฝังการไคเซน สู่วิธีที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แจ้งข่าวการประเมิน 5ส:  Committee Audit        

โดย ธนภร  หอทิวากุล

ภาพโดยรวมจากการตรวจประเมิน  5ส ปี 2554 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง 

แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนากิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง  ดูได้จากคะแนน 

ที่เพิ่มขึ้นในการตรวจแต่ละครั้ง การตรวจประเมิน 3 ครั้งต่อปี นับว่า 

เป็นกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่อง และตั้งใจจริงของอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและบุคลากรคณะแพทย์ 

  วันเวลาผ่านไป   เริ่มต้นปีใหม่ 2555  กิจกรรม  5ส 

คณะแพทยศาสตร์ของเราก็ประเดิมด้วยกิจกรรมทำความสะอาดคร้ังใหญ่   

Big Cleaning Day  มีผู้บริหารมาเป็นแกนนำ ร่วมแรงร่วมใจตลอดงาน  

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไซร้  ชาวแพทยศาสตร์ ยิ่งมีกำลังใจที่จะยกระดับ 

กิจกรรม 5ส ให้สูงขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมต่อไป คือการให้การอบรม 

อนุกรรมการตรวจประเมินรุ่นใหม่ ซึ่งจะจัดรอบแรกในวันที่ 16-18 

มีนาคม นี้ ที่เขาหลัก-พังงา รอบที่สอง จัดให้สำหรับอนุกรรมการที่ 

ไม่สามารถไปรอบแรกได้ โดยจัดอบรมให้ภายในคณะแพทยศาสตร์  

ในวันที่ 20 มีนาคม   ถ้าอนุกรรมการท่านใดที่สมัครแล้ว แต่ขาดการอบรม 

ท่านจะไม่สามารถเป็นอนุกรรมการตรวจประเมินในปีนี้ได้

    ปีนี้ทางคณะกรรมการ 5ส ได้จัดอบรมให้ระดับหัวหน้างาน

และหัวหน้าward  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถประเมินตัวเอง 

(Self Audit) ก่อนท่ีอนุกรรมการตรวจประเมิน (Committee  Audit)  

จะมาตรวจ

ดังนั้นขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมคะแนนที่ทำ self audit แล้ว  ไว้ให้ 

อนุกรรมการตรวจประเมินดูด้วยนะ  …ขอบอก


