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นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ปี 2554 – 2558 
 
นโยบาย 

ทุกหน่วยงานน ากิจกรรมคุณภาพ ไปเปน็เครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพคน  คุณภาพงานและสิง่แวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เสริมพลังแก่ผู้ปฏิบัตงิาน  ให้ใช้ความรู้และทักษะการแก้ปัญหา และพัฒนากระบวนการท างานภายใน
หน่วยงานและให้โอกาสทดลองความคิดใหม่ ๆ 

2. พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย มีการประกันและพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง 
3. สร้างทีมคร่อมสายงาน (Cross-functional team)  ซึ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะแพทยศาสตร์ที่มีวฒันธรรมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Quality enterprise) ภายในปี 2559 
 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝังทัศนคติและสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดความตระหนักในกิจกรรม   คุณภาพ 
2. บูรณาการเครื่องมือคุณภาพ ให้เข้าสู่งานประจ า  เพื่อพัฒนา  และปรับปรุงกระบวนการท างาน 
3. ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ สร้างบรรยากาศ เพื่อการพัฒนางาน และมีความร่วมมือ 

 
โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสรมิกิจกรรมคุณภาพ 

 คณบดีคณะแพทยศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
 รองคณบดีฝ่ายยทุธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ 

นางอัมพา               อาภรณ์ทิพย์ 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 

1.  นางสาวรุ่งทพิย ์ อุดมวิเศษสันต ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายอัมพร ฝันเซียน รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3.  นางลักษม ี สารบรรณ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4.  นางอุษณีย ์ ธรรมสุวรรณ กรรมการ 
5.  นางสมถวิล เรืองกูล กรรมการ 
6.  นางสาวพิกุลรัตน ์ วงศ์พานชิย ์ กรรมการ 
7.  นางธนภร หอทิวากุล กรรมการ 
8.  นางสาวภัคจิรา เบญญาปัญญา กรรมการ 
9.  นางสุกุญญา ปฐมระว ี กรรมการ 

10.  นางยุพา แก้วมณี กรรมการ 
11.  

 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16. 
 17. 
 18. 

นางพรทิวา 
นางศรีพงา     
นางนันทา   
นางสาวขวัญฤทัย   
นางสาวมัณฑนา   
นายบัณฑิต   
นายวชิญ์วิสษิฐ 
นางอุรพิณ 

มีสุวรรณ 
บัณฑางกูร 
เกลี้ยงเกิด 
เซ่งหนู 
เพ็งมาก 
พรหมพันธ์ 
ปุณโกวิทย ์
หนุนอนันต ์

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 19. 
 20. 

นางปานจิต 
นางสาวนุด ี

ชูศรี 
จิตตภิรมย์ศักดิ ์

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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5ส ท้าทาย 

S5 
 Motivation / S7 
 KM  5S  Structure & Strategy 
 

 
S1 
 

 
S3 
 

 
S2 
 

โครงสร้างกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1  สะสาง Organization  S5  สร้างวนิัย  Training / Discipline 
S2  สะดวก Neatness  S6  นวัตกรรม  Innovation 
S3 สะอาด Cleaning  S7  เสนอแนะ  Suggestion 
S4  สร้างมาตรฐาน Standardization  S5  ท้าทาย  Challenge / Change 

 
พัฒนาการกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชั้นเลิศ 
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การพัฒนากิจกรรม 5ส ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
1.  ความพอประมาณ  หมายถึงรู้จักตนเอง การน า 5ส มาใช้ในบริบทขององค์กรอย่างประหยดั และคงไว้ซึง่มาตรฐาน  

เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ปลอดภัย และสะดวก 
 สะสาง  พิจารณาถึงการน าของที่สะสางไปใชท้ี่หน่วยงานอื่น หรือลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการท างาน 
 สะดวก ค านึงถึงความประหยัด เช่น การท า visual control โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างพอประมาณ 
 สะอาด  ค้นหาเทคนิคที่ท าให้เกิดความสะอาดอย่างประหยัดใช้ 
2.  ความมีเหตุผล  หมายถึงการท ากิจกรรม ส สะสาง สะดวก สะอาด มาเป็นเวลานาน และผา่นกระบวนการ PDCA 

หลายรอบ ท าให้มีข้อมูลมาก าหนดและทบทวนมาตรฐาน (ส4) ได้อย่างมีเหตุผล เชน่ ในการดูแลรักษาพยาบาล ใช้
ข้อมูลจริง (evidence base) มาสร้างมาตรฐานการรักษาผูป้่วย (CPG) 

3.  การมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การท า 5ส อยา่งต่อเนื่องจนเป็นวฒันธรรม ท าให้ระบบ 5ส ขององค์กร 
มั่นคง ยั่งยนื 

4.  ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง หมายถึง  การด าเนินการตามแนวทาง PDCA ในการท ากิจกรรม ส1 – ส4 ท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างรอบรู้ น าข้อผิดพลาดมาปรับปรงุแก้ไข ท าให้เกิดความรอบคอบ และมีความระมัดระวังในการ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.  คุณธรรม หมายถึงการยึดคุณธรรมในการท า 5ส เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อ ผูป้่วย ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ
เสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กรจนเกิดสุขนิสัย (ส5) เช่น การลดขั้นตอนการรับผูป้่วยที่ส่งต่อจาก 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ 

 
แผนการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมิน   
ปีละ 2 คร้ัง  ช่วงเดือนมิถุนายน  และธันวาคม  ตามล าดบั 
หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน  / หรือตัวแทน เป็นผูป้ระสานงานพืน้ที่ 

 
การแบ่งพื้นที่การตรวจกิจกรรม 5ส   

แบ่งพื้นที่ในการตรวจประเมนิกิจกรรม 5ส ของทุกหน่วยงานในคณะ  แบ่งเปน็ 4 ประเภทงาน ดังนี ้
1. กลุ่มงานส านักงาน 
2. กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล 
3. กลุ่มโรงงาน 
4. กลุ่มห้องปฏิบัติการ 

 
เกณฑ์การตรวจประเมินผล 

การตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส  ก าหนดให้ตรวจ 2 ส่วน ดังนี้   
1.  ประเมินตามเกณฑ์ในแบบการตรวจประเมิน   ร้อยละ 80   
2.  ประเมินภาพรวมของหน่วยงาน ( ส ทั้ง 5)  ร้อยละ 20 

 จากหน่วยงานประเมินตนเอง  ร้อยละ 10 
 อนุกรรมการตรวจประเมิน   ร้อยละ 10 

 
เกณฑ์การให้คะแนน(แต่ละรายข้อ) 
 

ระดับคะแนน เทียบเท่า รายละเอียด 
4 = ปฏิบัติได้ >95%ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน 
3 = ปฏิบัติได้ >87.50%ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน 
2 = ปฏิบัติได้ > 80%ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน 
1 = ปฏิบัติได้ <80%ของแต่ละหัวข้อในแบบประเมิน 

 
หมายเหตุ :ใช้คะแนนเฉลี่ยรายข้อ 
 
เงื่อนไข 1.ต้องผ่านการตรวจทั้ง 2 คร้ัง   จึงจะถือว่า ผ่าน และได้รับเงินสมนาคุณกิจกรรม 5ส  

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. คิดคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 คร้ัง  และให้เงินสมนาคุณตามระดับที่ได้ 

 
ในการตรวจประเมินทุกครั้ง  คณะอนุกรรมการควรพิจารณาตามบริบทของหน่วยงานที่ไปประเมิน  และ

สอบถามในประเด็นการปรับปรุงหรือพัฒนาจากผลการประเมินที่ผ่านมาว่า  มีจุดเด่นอะไรบ้าง   นอกจากนี้ควรมี
ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรหรือจุดที่ควรพัฒนาส าหรับหน่วยงานที่ต้องการใหป้รับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยใชค้ าพดู
เชิงบวก 

กรณีที่หน่วยงานที่กรรมการเข้าตรวจประเมินกิจกรรม 5ส อยู่ระหว่างการปรับปรุง/ย้าย  ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานที่ว่าอยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ และไม่วางสิ่งกีดขวางทางเดินหรือจุดที่ควรเว้นเพื่อสาธารณะ 
อาจไม่จ าเป็นต้องตรวจสิ่งของที่ไม่ใช้งานในขณะนั้นก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ   
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แนวทางการปฏิบัติงานตรวจและประเมินหน่วยงาน 
 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ควรปฏิบัติดังนี ้

1. ศึกษาแบบประเมินและประวัตกิารตรวจประเมินครั้งที่ผา่นมาอย่างละเอียด 
2. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานทุกครั้ง  ให้ใช้แบบประเมินและให้คะแนนเป็นรายข้อตามแบบประเมนิ 
3. คณะอนุกรรมการรวบรวมคะแนนดบิทุกรายข้อ พร้อมทั้งสรุปคะแนนของการประเมินและให้ผู้ประเมินเขียน

แสดงความคิดเห็นทุกครั้ง  และตรวจสอบคะแนนสรุปให้เป็นฉนัทามติ 
4. คณะอนุกรรมการเขียนแบบสรปุแจ้งผลประเมินในเชิงสร้างสรรค์ 
5. ส่งคะแนนทั้งหมดให้ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องซ้ าอีกคร้ัง 
6. ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มส่งคะแนนประเมินพร้อมรายงานสรุปภายในระยะเวลาที่ก าหนดไปยังงานการเจ้าหน้าที่ 
7. ส่งเสริมให้อนุกรรมการได้รับการอบรมบุคลิกภาพ (ESB) ที่คณะกรรมการฯ จะได้จัดอบรมข้ึน  หากมีความ

จ าเป็นไม่สามารถเข้าอบรมได้  ควรแจ้งให้ทราบ  และศึกษาข้อมูลรายละเอียดภายหลงัก่อนท าการตรวจ
ประเมิน 

8. อนุกรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้มากกว่า 2 คร้ัง จะพิจารณาทบทวนชื่อการเป็นอนุกรรมการ
ในปีถัดไป 

 
ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
o ควรท าความเข้าใจการตรวจสอบในแบบประเมิน 

 80% ควรดรูายละเอียดเป็นรายข้อและให้คะแนนตามรายข้อ 
 10%  ให้ดูด้วยสายตาแล้วประเมินในภาพรวมของหน่วยงานที่ถูกประเมิน  
 10%  คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 

o การตรวจขณะท างาน เชน่ บนโต๊ะ ให้สังเกตว่ามีการท ากิจกรรม 5ส ตามสภาพความเปน็จริงหรือไม่ 
o ควรใช้กิริยาและค าพูดอยา่งเหมาะสม  ไม่ควรแสดงกิริยาหรือค าพูดเพื่อหาจุดซ่อนเร้นที่ดูเหมือนคอยจับผิดอาจ

ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้รับการตรวจ เช่น  
- การใช้นิ้วมือปาดฝุ่นหลงัปา้ย ขอบหน้าต่าง ขอบประตู บนตู้ มฝีุ่นเล็ก ๆ น้อย ๆ 
- การเปิดตู้เก็บของกินของใช้  แล้วใช้ค าพูดวา่ “ท าไมซื้อเยอะจัง ?” 

o ควรมีคณะกรรมการกลาง เข้าร่วมการตรวจสอบและประเมินทกุครั้ง เพื่อท าความเข้าใจในการตรวจประเมิน 
o หากเห็นข้อควรปรับปรุง ควรบอกวิธีแก้ปัญหา หรือเสนอแนะให้ดูตัวอย่างหน่วยอื่นข้างเคียง  
o การเสนอแนะในการท า 5ส ด้วยการแสดงภาพหรือป้าย  ขอให้เป็นภาพทีไ่ปในทิศทางเดียวกัน เช่น ภาพ

โทรศัพท์ ถังขยะ ให้ใช้เหมือนกันทั้งหน่วยงาน 
o ในการตรวจ 5ส ไม่ควรเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น  แต่ขอให้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 5ส  
o การจัดวางวสัดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ใด ๆ ที่มีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน อาจใช้รูปภาพเป็นสื่อแสดง หรือ

เครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายบ่อย ๆ ควรขีดสีตีเส้นตามความเหมาะสม 
o ไม่ควรมีของหรือกล่องวางจนลน้ที่เก็บ เช่น การวางของบนหลงัตู้ และพืน้ที่ทางเดินไม่ควรวางอุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ใด ๆ เว้นแต่เหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย ขอให้เป็นฉันทามติของอนุกรรมการ 
o อุปกรณ์ใช้งานจะต้องสามารถเข้าถึงได้ทนัทีโดยไม่มีอุปกรณ์ใด ๆ มาปิดบังหรือขัดขวาง  ท าให้หยิบใช้ไม่สะดวก

และรวดเร็ว 
o การจัดวางสิง่ของใด ๆ ไม่ควรเก็บไว้ปะปนกันระหว่างของที่ใชง้านและของที่ไมไ่ด้ใช้งาน หรืออุปกรณ์เคร่ืองมือที่

ซ่อมเสร็จแล้วปนกับของที่รอซ่อม 
o การไปตรวจเยี่ยมประเมิน ควรให้ก าลังใจแก่เจ้าของพื้นที่และเสนอให้มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
o อนุกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ทุกคน เป็นผู้ทีไ่ด้รับความไว้วางใจและแตง่ตั้งให้เป็นผูต้รวจประเมิน 
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การแต่งกายและบุคลิกภาพของอนุกรรมการตรวจประเมิน 
1. การแต่งกายและบุคลิกภาพ (ESB)  

1.1 ควรแต่งกายแบบสุภาพ เรียบรอ้ย และสะอาด  
1.2 ติดป้ายอนุกรรมการฯ 
1.3 ระหว่างการตรวจประเมินฯ ควรไปแบบมิตร ไม่ใช่การจบัผิด 

2. การพูด 
2.1 มองหน้า สบตา สง่ยิ้ม สวสัดี (ยกมือไหว)้ และกล่าวค าทักทาย 
2.2 ใช้ค าพูดสุภาพ และให้ใช้ค าพดูเชิงบวก  เชน่ ... 

- ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 5ส 
- ขออนุญาตเข้ามาเรียนรู้... 
- ควรจะเพิ่มเติม...................จุดนี้น่าจะ............….. 

2.3 กล่าวขอบคุณทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยม 5ส 
 
ระดับคะแนนประเมินปี 2556 
 

เป้าหมาย เงินสมนาคุณ 
ระดับ คะแนน 5ส หน่วยงาน (%) รายละ สูงสุดต่อหน่วยไม่เกิน 

A >  95.00 20 500 75,000 
B 87.50 – 94.99 40 400 60,000 
C 80.00 – 87.49 40 300 ตามจ านวนคน 
D <  80 0  - ไม่ได้รับเงนิฯ 

 
เป้าหมาย ปี 2556– 2558 

ระดับ คะแนน 5ส เป้าหมาย 
A >  95 20 
B 87.50 – 94.99 50 
C 80.00 – 87.49 30 
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ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 5ส  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 

 
 
 

แนวความคิดและค านิยามศัพท์ของกิจกรรม 7ส คณะแพทยศาสตร์ 

ส1  สะสาง (Organization) 
ความหมาย  ก าจัดสิ่งทีไ่ม่จ าเป็นในการท างานออกไป 
วัตถุประสงค ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่ไม่จ าเป็นในการใช้งานอยู่ในที่ท างาน/ลดความสูญเปลา่ 
ตัวชี้วัด จ านวนสิ่งของหรือระบบงานที่สญูเปล่าหรือซ้ าซ้อนถูกก าจัดออก 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. ส ารวจ  สิ่งของและระบบงาน 
 2. แยก  สิ่งของและระบบงาน 

- สิ่งที่จ าเป็น 
- สิ่งที่ไม่จ าเปน็(ใชไ้ด้  ใช้ไมไ่ด้) 

 3. ขจัดส่วนเกิน 
- ของที่ไม่จ าเปน็แต่ใช้ได้  บริจาค/ให้หน่วยงานอื่น/จ าหนา่ย 
- ของที่ไม่จ าเปน็แต่ใช้ไมไ่ด้  Recycle/จ าหน่าย / ทิ้ง 

 4. เพิ่มส่วนขาดของจ าเป็นแตไ่ม่มีให้จัดหา  เพื่อให้เกิดความพอดี หรือพอเพียง 

ส2  สะดวก (Neatness) 
ความหมาย  จัดวัสดุอุปกรณ์และระบบงานให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานโดยลดเวลาทีสู่ญเปลา่/เพิ่มความเร็ว 
ตัวชี้วัด 30 วินาท ี/ ระยะเวลารอคอย 
วิธีการ/ขั้นตอน 1.ท าแผนผงัก าหนดชื่อที่อยู่ที่แน่นอนให้กับสิ่งของทีส่ าคัญที่อยูใ่นพื้นที่ทัง้หมด 

2. ก าหนดที่วางก าหนดที่วางสิ่งของให้ชัดเจน  ห้ามปะปนกัน 

ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 5ส 

ส่วนท่ี 1 
ร้อยละ 80 

ส่วนท่ี 3 
ร้อยละ 10 

อนุกรรมการ ดูในภาพรวม
ของ 5ส 

ให้คะแนน และ
ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ 

น าทุกรายข้อในแต่ละหมวด 
หาฉันทามติ และข้อเสนอแนะ 

ให้คะแนนตามฉันทามติ 
ในภาพรวม 

กรอกคะแนนในแบบสรุป กรอกคะแนนในแบบสรุป 

ส่งให้ท่ีปรึกษาตรวจสอบคะแนนและลงนาม 

ส่งคะแนนไปยังงานการเจ้าหนา้ที่ 

ส่วนท่ี 2  
ร้อยละ 10  

ประเมินตนเอง 
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3. ท าป้ายชื่อจัดท าป้ายชื่อตามระบบทีไ่ด้วางไว้ 
4.  จัดวางตามแผนผงัจัดวางโดยก าหนดให้สิ่งที่ใชบ้่อยอยู่ใกล้มือและไกลมือออกไปตามความถี่

การใช้งาน 
 
ส3  สะอาด(Cleaning) 

ความหมาย  ท าความสะอาดเปน็ประจ าทุกวนั/สปัดาห์/เดือน 
วัตถุประสงค ์ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติ/บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน/ป้องกันความเสี่ยง 
ตัวชี้วัด                    จ านวนสิ่งผิดปกติ/อุบัติการณ์/ข้อร้องเรียน 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบพื้นที่ตามที่ได้ออกแบบผังรวมเคร่ืองจักรอุปกรณ์ และกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 
 2. ศึกษารายละเอียดวิธีท าความสะอาดระดบัความสะอาดของพื้นที่  เคร่ืองจักรอุปกรณ์  และ

ศึกษากระบวนการปฏิบัตงิาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 3.  ก าหนดแผน การท าความสะอาด/ทบทวนกระบวนการปฏบิัติงาน 
 4.  ตรวจสอบสิ่งผิดปกติขณะท าความสะอาดจะต้องตรวจสอบสิ่งผิดปกติ  หากพบให้ติดปา้ย

และด าเนนิการแก้ไขหรือแจ้งผู้เก่ียวข้อง 
 

ส4  สร้างมาตรฐาน (Standardization) 
ความหมาย  สร้างมาตรฐาน 
วัตถุประสงค ์ ประกันคุณภาพ/ลดความผันแปร 
ตัวชี้วัด ทุกคนท างานได้ตามมาตรฐาน 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. ก าหนดเปน็ลายลักษณ์อักษร (Documented)จัดท ามาตรฐานในรูปทีส่ามารถสื่อให้เข้าใจ

ตรงกัน  ปัจจบุันใช้มลัติมีเดีย  ภาพถ่าย  ภาพเคลื่อนไหว  ท าให้ง่ายเรียนรู้ได้เร็ว 
 2. ฝึกอบรม  (Training) ให้มีความเข้าใจ  สามารถปฏิบัตไิด้ตามมาตรฐาน 
 3.  ติดตามประเมินผล(Monitoring) สังเกตการณ์การปฏิบัติตามมาตรฐานของบุคลากร 
 4.  การจูงใจ(Motivation) ทบทวน ปรบัปรุงมาตรฐานให้ง่ายและสร้างความเข้าใจกับบุคลากร

ให้เห็นประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 
ส5  สร้างนิสัย(Training/Discipline) 

ความหมาย  สร้างพฤติกรรมในการท างาน  วิธีคิด วิธีท างาน วิธีตัดสนิใจตาม ส1 – ส4 
วัตถุประสงค ์ รักษามาตรฐาน และระบบ 5ส 
ตัวชี้วัด                 ทุกคน  ทกุที่  ทุกเวลา จนเปน็วัฒนธรรมขององค์กร 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. สร้างแรงจงูใจ(Motivation) 

- ผู้น าเปน็แบบอย่างที่ด ี
- เข้าใจถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการตนเอง และองค์กรในการท า 5ส 
- สร้างสภาวะแวดล้อม บรรยากาศ และระบบงานที่ดี  

 2. ติดตามประเมินผล (Monitoring)  มีการตรวจติดตาม 4 ระดับ 
- ระดับตนเอง 
- ระดับกรรมการกลาง 
- ระดับผูบ้ริหาร 
- ระดับองค์กรภายนอก 
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5ส  ท้าทาย(Challenge/Change) 
ความหมาย  การท างานตามแนวทางการเพิ่มผลผลติ P(QCDSMEEI) 
วัตถุประสงค ์ เพิ่มคุณภาพการบริการ/เพิ่มผลผลิต 
ตัวชี้วัด จ านวนโครงการทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร  ซึ่งครอบคลุม QCDSMEEI 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. เกณฑ์ (Criteria)ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส โดยคณะกรรมการกลาง 
 2. บริบท (Context) รวบรวมปัญหาแนวคิดที่จะพัฒนาโดยได้จากการศึกษา ดูงาน หรือจาก

ประสบการณ์จากเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 3. วิธีปฏิบัติ  ออกแบบวิธีปฏบิตัิ  โดยให้มีตัวชี้วัดครอบคลุมตามเกณฑ์ QCDSMEEI 
 4.การพัฒนาต่อเนื่อง  ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และรายงานผล 
 

ส6  สร้างสรรค์/นวัตกรรม(Innovation) 
ความหมาย  การสร้างสรรค์นวัตกรรมงานขึ้นมาใหม่  หรือปรับปรุงงานตามกระบวนการ PDCA/PDSA 
วัตถุประสงค ์ เพื่อลดคน  ค่าใช้จ่าย  ขั้นตอน  เวลา  หรือวิธีการด าเนินการที่เพิ่มคุณค่า(Value Added) 
ตัวชี้วัด จ านวนนวัตกรรม  ข้อร้องเรียน 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. ก าหนดนวัตกรรม 

- เร่ืองใหม่ 
- เร่ืองเก่ามาปรับปรุงใหม่ ที่มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หน่วยงาน องค์กร 

 2. ก าหนดตัวชี้วัด/วิธีปฏิบัต ิ
- ก าหนดตัวชี้วัด ให้สะท้อนการลดการใช้ทรัพยากร(คน  เวลา   เงิน  วัสดุ 

ขั้นตอน) 
- ด าเนินการตามวงจร PDCA/PDSA 

 
ส7 เสนอแนะ (Suggestion) 

ความหมาย  การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อรวบรวมความคิดที่หลากหลายมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
ตัวชี้วัด จ านวนข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับการปฏิบัติ  และเกิดประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการ/ขั้นตอน 1. การเสนอแนะในงานด้านตา่ง ๆ  ได้แก่ 

- งานบริหารคณะ                
- งานบริหารโรงพยาบาล 
- สิ่งแวดล้อมและสถานที่    
- การพัฒนาบุคลากร 
- การจัดการเรียนการสอนส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ใช้ทนุ และนักศึกษาแพทย์ 
- อื่น ๆ 

 2. วิธีการเสนอ 
- สายตรงคณบด ี
- กระดานข่าว 

 3. กระบวนการกลั่นกรอง 
- คณบด ี
- ทีมบริหาร 

 4. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและรายงานผล 
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ตัวอย่าง การคิดคะแนน 
 

ผลคะแนน 
ตามแบบประเมิน (80%) 
ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. โต๊ะท างาน 18  
2. โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 13  
3. ห้องประชุม 19  
4. ห้องท างาน 19  
5. ห้อง Pantry/มุมเครื่องดืม่ 20 รวมคะแนนรายข้อ X 100 
6. ห้องเก็บพัสด ุ 7 จ านวนข้อที่ได้ประเมิน X 4 
7. การจัดท าตูเ้ก็บเอกสารและแฟ้มฯ 18     ตัวอย่าง 
8. ห้องน้ า 34         193 X 100       =  19,300         =   89.35 
9. บริเวณทางเดินและพื้นท่ีส่วนกลาง 15           54 X 4                 216 
10. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง 6  
11. การป้องกันอันตราย 12  
12. การท าแผน 5ส 12  

 รวมคะแนน 193  
 คิดเป็น 80% =  71.48% ได้มาจาก   80/100=   89.35 X  0.8 

  

ภาพรวมของหน่วยงาน  10%+10%    ได้คะแนน......9+9.................คะแนน 
รวมคะแนน 71.48+18 (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)   ได้คะแนน.....89.48...............คะแนน   
อยู่ในระดับ  A> 95.00 B =87.50 – 94.99 C =80.00 – 87.49 D < 80 
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท กลุ่มส านักงาน 
กลุ่มผู้ตรวจ กลุ่มที่................................ การตรวจพื้นที่ครั้งที่ .................    ปี .............. 
1. ประเภทพื้นที ่ ส านักงาน   หอผู้ป่วย   หน่วยบริการเฉพาะ   โรงงาน   ห้องปฏิบัติการ   

 พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 
พื้นที่ตรวจ....................................................................หัวหน้าหน่วยงานคือ.............................................................. 

2. จ านวนสมาชิกในพืน้ที่..................................คน   ผู้ให้ข้อมูลคือ................................................................................ 
3. ผลคะแนน 

3.1  ตามแบบประเมิน (80%).. 
ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องท างาน   
2. โต๊ะท างาน   
3. ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์   
4. การจัดท าตูเ้ก็บเอกสาร และแฟ้มเอกสาร   
5. ห้องเก็บพัสด ุ   
6. ห้องประชุม   
7. ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม   
8. ห้องน้ า   
9. บริเวณทางเดินและพื้นท่ีส่วนกลาง   
10. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง   
11. การป้องกันอันตราย   
12. การท าแผน 5ส   

 รวมคะแนน   
 คิดเป็น 80% =   (สูตรค านวณ  คะแนนท่ีได้ หารด้วย 48  คูณด้วย 0.8) 
  
3.1 ภาพรวมของหน่วยงาน (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 

คะแนนจากอนุกรรมการ  (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 
     3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)  ได้คะแนน......................................................คะแนน   

       อยู่ในระดับ  A> 95.00B =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: กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย 
 

................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ 
(.............................................................) 
............/.........................../....................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน 
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท  กลุ่มฝ่ายบริการพยาบาล 

กลุ่มผู้ตรวจ กลุ่มที่................................ การตรวจพื้นที่ครั้งที่ .................    ปี .............. 
1. ประเภทพื้นที ่ ส านักงาน   หอผู้ป่วย   หน่วยบริการเฉพาะ   โรงงาน   ห้องปฏิบัติการ   

 พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 
พื้นที่ตรวจ....................................................................หัวหน้าหน่วยงานคือ................................................................... 

2. จ านวนสมาชิกในพืน้ที่..................................คน   ผู้ให้ข้อมูลคือ...................................................................................... 
3. ผลคะแนน 

3.1  ตามแบบประเมิน (80%).. 
ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. เคาน์เตอร์พยาบาล   
2. ห้องยา   
3. ห้องผ้า   
4. ห้องหัตถการ/ห้องเก็บอุปกรณ ์   
5. เตียงผู้ป่วยและโต๊ะข้างเตียง   
6. ครุภณัฑ์รอจ าหน่าย   
7. ห้องหรือบริเวณพื้นที่เตรยีมอาหารผู้ป่วย   
8. ห้อง Pantry / มุมเครื่องดื่ม   
9. ห้องพักเวรแม่บ้าน   
10. ห้องน้ าผู้ป่วย/เจ้าหน้าที ่   
11. ห้องชะล้าง   
12. การป้องกันอันตราย   
13. การท าแผน 5ส   

 รวมคะแนน   
 คิดเป็น 80% =   (สูตรค านวณ  คะแนนท่ีได้ หารด้วย 48  คูณด้วย 0.8) 

  
5.1 ภาพรวมของหน่วยงาน (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 

คะแนนจากอนุกรรมการ  (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 
     3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)  ได้คะแนน......................................................คะแนน   
1. ผลสรุปจากการตรวจ : 

จุดเด่นของพื้นที่คือ................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ............................................................................................................................. 

2. คณะกรรมการผู้ประเมิน 
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................)  (5.4)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.2)......................................................... กรรมการ  (5.5)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.3)......................................................... กรรมการ (5.6)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน) 
 

หมายเหตุ: กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย 
 

................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ 
(.............................................................) 
............/.........................../....................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน 
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท  กลุ่มห้องปฏิบัติการ (Lab) 
กลุ่มผู้ตรวจ กลุ่มที่................................ การตรวจพื้นที่ครั้งที่ .................    ปี .............. 
1. ประเภทพื้นที ่ ส านักงาน   หอผู้ป่วย   หน่วยบริการเฉพาะ   โรงงาน   ห้องปฏิบัติการ   

 พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 
พื้นที่ตรวจ....................................................................หัวหน้าหน่วยงานคือ................................................................... 

2. จ านวนสมาชิกในพืน้ที่..................................คน   ผู้ให้ข้อมูลคือ...................................................................................... 
3. ผลคะแนน 

3.1  ตามแบบประเมิน (80%).. 
ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องท างาน   
2. โต๊ะท างาน   
3. การจัดท าตูเ้ก็บเอกสาร และแฟ้มเอกสาร   
4. เคาน์เตอร์ปฏิบัติการ   
5. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และวสัด ุ   
6. ตู้เก็บสารเคม ี   
7. ตู้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือวิทยาศาสตร ์   
8. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง   
9. ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง   
10. การป้องกันอันตราย   
11. การท าแผน 5ส   

 รวมคะแนน   
 คิดเป็น 80% =    
  
5.2 ภาพรวมของหน่วยงาน (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 

คะแนนจากอนุกรรมการ  (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 
     3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)  ได้คะแนน......................................................คะแนน   

 
1. ผลสรุปจากการตรวจ : 

จุดเด่นของพื้นที่คือ................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ............................................................................................................................. 

2. คณะกรรมการผู้ประเมิน 
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................)  (5.4)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.2)......................................................... กรรมการ  (5.5)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.3)......................................................... กรรมการ (5.6)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน) 
 

หมายเหตุ: กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย 
 

................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ 
(.............................................................) 
............/.........................../....................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน 
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท  กลุ่มโรงงาน 
กลุ่มผู้ตรวจ กลุ่มที่................................ การตรวจพื้นที่ครั้งที่ .................    ปี .............. 
1. ประเภทพื้นที ่ ส านักงาน   หอผู้ป่วย   หน่วยบริการเฉพาะ   โรงงาน   ห้องปฏิบัติการ   

 พื้นที่เฉพาะ (โปรด
ระบุ)............................................................................................................................................... 
พื้นที่ตรวจ....................................................................หัวหน้าหน่วยงานคือ
................................................................... 

2. จ านวนสมาชิกในพืน้ที่..................................คน   ผู้ให้ข้อมูลคือ
...................................................................................... 

3. ผลคะแนน 
3.1  ตามแบบประเมิน (80%).. 

ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องท างาน   
2. โต๊ะท างาน   
3. พื้นที่ท างาน   
4. อุปกรณ์และเครื่องมือ   
5. เครื่องจักร   
6. ผลิตภณัฑ์รับมอบและรอส่งมอบ   
7. รถยก และรถเข็น   
8. ทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง   
9. การป้องกันอันตราย   
10. การท าแผน 5ส   

 รวมคะแนน   
 คิดเป็น 80% =    
 
5.3 ภาพรวมของหน่วยงาน (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 

คะแนนจากอนุกรรมการ  (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 
     3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)  ได้คะแนน......................................................คะแนน   

 
1. ผลสรุปจากการตรวจ : 

จุดเด่นของพื้นที่คือ................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ............................................................................................................................. 

2. คณะกรรมการผู้ประเมิน 
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................)  (5.4)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.2)......................................................... กรรมการ  (5.5)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.3)......................................................... กรรมการ  (5.6)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน) 
 

หมายเหตุ: กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย 
 

................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ 
(.............................................................) 
............/.........................../....................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน 
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แบบสรุปการตรวจประเมินผลพื้นที่กิจกรรม 5ส ; ประเภท  ห้องพักผู้บริหาร หัวหน้า 
กลุ่มผู้ตรวจ กลุ่มที่................................ การตรวจพื้นที่ครั้งที่ .................    ปี .............. 
1. ประเภทพื้นที ่ ส านักงาน   หอผู้ป่วย   หน่วยบริการเฉพาะ   โรงงาน   ห้องปฏิบัติการ   

 พื้นที่เฉพาะ (โปรดระบุ)............................................................................................................................................... 
พื้นที่ตรวจ....................................................................หัวหน้าหน่วยงานคือ................................................................... 

2. จ านวนสมาชิกในพืน้ที่..................................คน   ผู้ให้ข้อมูลคือ...................................................................................... 
3. ผลคะแนน 

3.1  ตามแบบประเมิน (80%).. 
ที ่ หมวด คะแนน จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องท างาน   
2. โต๊ะท างาน   
3. ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์   
4. การจัดท าตูเ้ก็บเอกสาร และแฟ้มเอกสาร   
5. กระจก บานประตู หน้าต่างและผนัง   
 รวมคะแนน   
 คิดเป็น 80% =    
 
5.4 ภาพรวมของหน่วยงาน (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 

คะแนนจากอนุกรรมการ  (10%)  ได้คะแนน....................................................คะแนน 
     3.3 รวมคะแนน (ข้อ 3.1+ ข้อ 3.2)  ได้คะแนน......................................................คะแนน   

 
3. ผลสรุปจากการตรวจ : 

จุดเด่นของพื้นที่คือ................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ............................................................................................................................. 

4. คณะกรรมการผู้ประเมิน 
(5.1).......................................ประธาน(มือถือ....................)  (5.4)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.2)......................................................... กรรมการ  (5.5)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  (...............................................................) 
(5.3)......................................................... กรรมการ  (5.6)......................................................... กรรมการ   
(...............................................................)  
........../…................./.............. (วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน) 
 

หมายเหตุ: กรุณาดูผลการตรวจประเมินของครั้งที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย 
 

................................................................. ที่ปรึกษากรรมการ 
(.............................................................) 
............/.........................../....................วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบคะแนน 

 


