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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ หน่วยทําการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ บุคลากรทุกคนที่ทํางานในงานบริการจ่าย

ยาจํานวน 85 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดและพื้นที่ในการตรวจติดตามทั้งหมด 3 พื้นที่ (ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30, 16 

และห้องจ่ายยาใน) เครื่องมือที่ใช้ทําการศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบประเมินการให้น้ําหนักคะแนนความสําคัญ

ของกิจกรรม 5ส แต่ละกิจกรรมที่มีต่อหน่วยงานและแบบติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยใช้รูปแบบการตรวจ

ทุกเดือนทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการผสมกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

เชิงพรรณนา ได้แก ่ค่าเฉลี่ยและร้อยละ 

จากผลการศึกษาพบว่า น้ําหนักคะแนนความสําคัญของแต่ละกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะและสร้างนิสัย มีร้อยละอยู่ในช่วง คือ 31.6 - 34.7, 16.2 – 17.5, 32.6 – 33.9, 19.1 – 20.6 และ 32.6 – 34.2 

ตามลําดับ และเม่ือนําร้อยละน้ําหนักคะแนนความสําคัญมาถ่วงน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจติดตามโดยผู้ประเมิน 

พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมในเดือนมิถุนายน ห้องจ่ายยาในมีคะแนนมากที่สุด รองลงมาคือห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16  

และห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 เม่ือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนนรวม พบว่า ห้องจ่ายยานอก

เบอร์ 30 มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือห้องจ่ายยาในและห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 คือ 13.6%, 

11.6% และ 8.9% ตามลําดับ โดยทัง้ 3 พื้นที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ส สะสาง มากที่สุด และ ส ที่เป็นปัญหาต่อการ

ปรับปรุงพัฒนาคือ ส สะอาดและ ส สุขลักษณะ 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the 5S activities in dispensing service pharmacy department at Maharaj Nakorn 

Chiang Mai Hospital. There were two parts of study units, 85 personnel in dispensing service pharmacy department 

and three monitoring areas (outpatient pharmacy department No.30, No.16 and inpatient pharmacy department) . 

Two forms were used as the tools to collect data, weighted score of 5S activities monitoring form and 5S activities 
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monitoring form of dispensing service pharmacy department.  The data were collected every month within three 

months period and analysed by the descriptive statistic namely the mean and the percentage.  

According to the study, weighted score of 5S activities in SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU and SHITSUKE 

were 31.6 - 34.7, 16.2 – 17.5, 32.6 – 33.9, 19.1 – 20.6 and 32.6 – 34.2 percentage, respectively. In June, the 

assessment of committee monitoring resulted in the highest weighted mean score was inpatient pharmacy 

department, the second area was outpatient pharmacy department No. 16 and the third area was outpatient 

pharmacy department No.30. Comparing the percentage changed of the weighted mean score since April to June, 

the results showed that outpatient pharmacy department No. 30, inpatient pharmacy department and outpatient 

pharmacy department No.16 were 13.6%, 11.6% and 8.9%, respectively. And the high percentage changed activity 

in 3 area was SEIRI, on the other hand SEISO and SEIKETSU were the problems of development in 5S activities.   

บทนํา 

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมที่นํามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพและ

การเพิ่มผลผลิต โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

และราชการมีการทํากิจกรรม 5ส อย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่างๆ ทําให้เห็นผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ  

ความปลอดภัย คุณภาพ การลดต้นทุน ตลอดจนทัศนคติที่ดีของบุคลากร รวมทั้งสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การยกระดับการบริหารคุณภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป  

(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาต,ิ 2542)  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่อาศัยกิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพ ประสิทธิภาพและบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อยกระดับการบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง

คุณ ภาพ โรงพ ยาบ าล  (Hospital Accreditation; HA) ที่ นํ าแนวคิ ด  Total Quality Management/ Continuous Quality 

Improvement (TQM/CQI) มาใช้ในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล, 2549) ซึ่งกิจกรรม 5ส คือหนึ่งในกิจกรรมสําคัญของ TQM โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้มีการ

จัดทํานโยบายกิจกรรม 5ส เพื่อรณรงค์ให้เกิดการลงมือปฏิบัติกิจกรรมในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ

โรงพยาบาล ซึ่งการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นการประเมินของฝ่ายบริหารงานพัฒนาคุณภาพของ

โรงพยาบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารระดับสูงที่มีการติดตามตรวจเยี่ยมปีละ 1-2 คร้ัง แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลติดตามผลการ

ดําเนินงานของผู้บริหารระดับกลางในฝ่ายเภสัชกรรมเอง ดังนั้นงานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรมจึงได้มีการริเริ่มการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ขึ้นในปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

โดยมีการพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการ 5ส ของหน่วยงานบริการจ่ายยา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การตรวจติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ เน่ืองจากกิจกรรม 5ส 

เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ทําให้กิจวัตรประจําวันของการทํางานเป็นระบบระเบียบ และช่วยเสริมให้การดําเนินงาน 
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มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากมีการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส อย่างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินและร่วมกันปรับปรุงแก้ไขทําให้

กิจกรรมพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาหน่วยงานต่อไปในอนาคต ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษา

กระบวนการในการประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ เพื่อนําผลที่ไดม้าปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมนิผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน

บริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากขึ้น เพื่อจะไดน้ํา

ผลของกิจกรรม 5ส ไปเพิ่มประสิทธิผลของงานในอนาคต และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA 

แนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาครั้งนี้ ทําการตรวจประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนั้นแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ใน

การศึกษา จึงทบทวนหลักการบริหารกิจกรรม 5ส และแนวคิดการตรวจ 5ส ดังนี้ 

หลักการบริหารกิจกรรม 5ส เป็นการบริหารจัดการคนและบริหารจัดการงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทํางานขององค์กร ด้วยกิจกรรมพื้นฐานอย่าง 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย โดยใช้หลัก

ดังกล่าวเป็นกิจกรรมปูพื้นฐานของงานทุกอยา่ง ตั้งแต่ดูแลคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ตลอดจนสถานประกอบการ 

เพื่อจะช่วยให้การดําเนินงานสําเร็จลุลว่งดว้ยด ีทํางานได้ถูกวิธี ปลอดภัย และได้ผลตามที่คาดหมาย 

แนวคิดการตรวจ 5ส 5ส เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดความตื่นตัวในการวางแผนและดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ตามหลักการ 5ส ที่ถูกตอ้ง จึงมีกลไกการประเมินผล

เพื่อกระตุ้นให้วงจรการปรับปรุงหมุนได้เร็วข้ึน จนเกิดการยกระดับและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป โดยหลักการ

ตรวจนั้นต้องคํานึงต้ังแต่การจัดโครงสรา้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามขนาดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรว่าจะ

แบ่งเป็นการตรวจ “หลายกลุ่ม” หรือ “หลายระดับ” โดยสิ่งสําคัญคือต้องใช้กรรมการตรวจชุดเดิมที่มีความต่อเนื่อง

เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลได้ นอกจากนี้รูปแบบในการตรวจยังมีทั้งการตรวจ “อย่างเป็นทางการ”  

และ “ไม่เป็นทางการ” รวมไปถึงแบบฟอร์มและมาตรฐานที่ใช้ก็มีทั้ง “มาตรฐานกลาง” และ “มาตรฐานประจําพื้นที่”  

ซึ่งรูปแบบแบบฟอร์มควรมีทั้งส่วนของการประเมินให้คะแนน และส่วนความคิดเห็นแนะนําเพื่อให้แสดงความคิดเห็นต่อ

พื้นที่ โดยการตรวจประเมินน้ันคณะกรรมการควรมี หลักการให้คําแนะนําขณะตรวจ มีความคงเส้นคงวาและมีความ

เอกภาพให้การให้คะแนนประเมิน 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเป็น 2 สว่น ได้แก ่

1) ส่วนการให้น้ําหนักคะแนนแบบติดตามผลการดําเนินงาน ทําการให้น้ําหนักคะแนนแบบติดตามประเมินผล

การดําเนินงานกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างสุขนิสัย ในแต่ละหัวข้อย่อยของทั้ง 5ส 
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เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นต่อความสําคัญที่มีต่อกิจกรรมย่อยนั้นๆ ในกิจกรรม 5ส โดยจะถูกนําไป

ถ่วงน้ําหนักคะแนนประเมินในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่ของผู้ปฏิบัตงิาน 

2) ส่วนการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ทําการติดตามผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส  

ด้วยแบบติดตามผลการดําเนินงานที่ให้น้ําหนักคะแนนแล้ว โดยตรวจประเมินพื้นที่ทํางานในงานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัช

กรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามหลักการปฏิบัติ 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสรา้งนิสัย 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ทําการรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้น แล้วประเมินการให้น้ําหนักคะแนน แบบติดตามผลการดําเนินงานของงานบริการ

จ่ายยา ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการให้น้ําหนักคะแนน เพื่อนํามาใช้กับการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส 

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการติดตาม 

ผลการดําเนินงานกจิกรรม 5ส พร้อมจัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หน่วยทําการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 สว่น ได้แก ่

1) ส่วนการใหน้้ําหนักคะแนนแบบติดตามผลการดําเนินงาน หน่วยทําการศึกษา คือ บุคลากรทุกคนที่ทํางานใน

งานบริการจ่ายยา หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร จํานวนทั้งหมด 

85 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมด 

2) ส่วนการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส หน่วยทําการศึกษา คือ พื้นที่ทํางานในงานบริการจ่ายยา 

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งหมด 3 พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยจ่ายยาทั้งหมด 2 หน่วยงาน 

ได้แก ่หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก ( 2 ห้องยา ได้แก ่ห้องจ่ายยาเบอร์ 30 และห้องจ่ายยาเบอร ์16) และหนว่ยจา่ยยาผู้ป่วยใน  

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนของการให้ค่าน้ําหนักคะแนนแบบติดตามผลการดําเนินงาน โดยเก็บจากบุคลากรทุกคน

ที่ทํางานในงานบริการจ่ายยา หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยใช้แบบประเมินการให้น้ําหนัก

คะแนนความสําคัญของกิจกรรม 5ส แต่ละกิจกรรมที่มีต่อหน่วยงาน 

2) ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากการติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ในพื้นที่ทํางานงานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัช

กรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จํานวน 3 พื้นที่ โดยใช้แบบติดตามผลการดําเนินงาน ติดตามเป็นระยะเวลา  

3 เดือน  
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ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลนํ้าหนักคะแนนแบบติดตาม 5ส 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่ทํางานในงานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

ให้น้ําหนักคะแนนความสําคัญใน ส สะสาง กับกิจกรรมที่ไม่มียาที่หมดอายุ หรือยาที่ตกสํารวจการส่งคืนคลังมากที่สุด  

ให้คะแนนความสําคัญใน ส สะดวก กับกิจกรรมการจัดเรียงยาตาม First Expire First Out (FEFO) มากที่สุด ให้คะแนน

ความสําคัญใน ส สะอาด กับกิจกรรมการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดเก็บยา สะอาดเรียบร้อยมากที่สุด ให้คะแนน

ความสําคัญใน ส สุขลักษณะ กับการมีไฟฟ้าสวา่งเพยีงพอ มีระบบระบายอากาศ ไม่มีเสียงดังรบกวนการทํางานมากที่สุด 

และให้คะแนนความสําคัญใน ส สร้างนิสัย กับกิจกรรมที่สมาชิกมีทัศนคติที่ดี และให้ความสําคัญต่อการทํากิจกรรม 5ส 

มากที่สุด  

2. ข้อมูลคะแนนการติดตามผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส ทั้ง 3 พื้นที่ ในระยะเวลา 3 เดือน 

2.1 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (Weighted Score; wX ) 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของห้องยานอกเบอร์ 30 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 60 

คือ 18.31, 19.14 และ 20.80 ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของห้องยานอกเบอร์ 16 เดือนตั้งแต่เมษายนถึงเดือน

มิถุนายน 60 คือ 19.61, 20.67 และ 21.35 ตามลําดับ และค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของห้องจ่ายยาใน ตั้งแต่เดือน

เมษายนถึงเดือนมิถุนายน คือ 19.65, 21.26 และ 21.93 ตามลําดับ 

2.2 ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ของการติดตามผลการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส 

ของทั้ง 3 พื้นที่ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 

2.2.1 ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคะแนนรวม ของแต่ละพื้นที่  

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของการประเมิน 5ส จากคะแนน Baseline ในเดือนเมษายน

จนถึงเดือนมิถุนายน พบว่า ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือห้องจ่ายยา

ใน และห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 มีการเปลี่ยนแปลงนอ้ยที่สุด 

2.2.2 ข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคะแนน แยกแต่ละ ส ของทั้ง 3 พื้นที่ 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงคะแนนแต่ละ ส จากคะแนน Baseline ในเดือนเมษายน

จนถึงเดือนมิถุนายน พบว่าห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเปลี่ยนแปลง ส สะสาง มากที่สุด รองลงมาคือ  

ส สร้างนิสัย > ส สะดวก แต่ ส สะอาดและ ส สุขลักษณะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงคะแนนแต่ละ ส จากคะแนน Baseline ในเดือนเมษายน

จนถึงเดือนมิถุนายน พบว่าห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16  มีการเปลี่ยนแปลง ส สะสาง มากที่สุด รองลงมาคือ 

ส สะดวก > ส สะอาด > ส สร้างนิสัย แต ่ส สุขลักษณะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงคะแนนแต่ละ ส จากคะแนน Baseline ในเดือนเมษายน

จนถึงเดือนมิถุนายน พบว่าห้องจ่ายยาในมีการเปลี่ยนแปลง ส สะสาง มากที่สุด รองลงมาคือ ส สร้างนิสัย 

> ส สะดวก > สุขลักษณะ แต่ ส สะอาด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคา่เฉลี่ยคะแนน แยกแต่ละ ส ในทัง้ 3 พื้นที่ พบว่า 

 คะแนน ส สะสาง ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องจ่ายยา

นอกเบอร ์16 และห้องจ่ายยาใน 

 คะแนน ส สะดวก ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องจ่ายยา

ใน และห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 

 คะแนน ส สะอาด ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ในขณะที่ห้องจ่ายยานอก

เบอร ์30 และห้องจ่ายยาในไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 คะแนน ส สุขลักษณะ ห้องจ่ายยาใน มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ในขณะที่ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 

และห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 คะแนน ส สร้างนิสัย ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องจ่าย

ยาในและห้องจ่ายยานอกเบอร ์16 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษา ผลการติดตามการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของห้องจ่ายยาทั้ง 3 พื้นที่ ในระยะเวลา 3 เดือน 

พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 5ส ในเดือนมิถุนายน ห้องจ่ายยาในมีคะแนนสูงที่สุด รองลงมาคือห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 

และห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 น้อยที่สุด แต่หากพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทีละเดือน

กลับพบว่า ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีพัฒนาการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 5ส ที่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ อย่างต่อเนื่อง 

ในทางตรงกันข้ามห้องจ่ายยาในกลับมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอยา่งเห็นได้ชัดกว่าห้องจา่ยยาอื่นๆ ซึ่งโดยหลักการของการ

นํากิจกรรม 5ส มาใช้ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและบุคลากรใน

หน่วยงาน ที่นําไปสู่การยกระดับการบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน HA ตามแนวคิด TQM/CQI ดังนั้นการดําเนิน

กิจกรรมพื้นฐานอย่าง 5ส ให้มีประสิทธิภาพควรเป็นการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ โดยมิได้มี

เป้าหมายเพียงเพ่ือสร้างผลลัพธ์คะแนนที่ดี แต่หากมองในอีกมุมหนึ่งจากการที่ห้องจ่ายยาในมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง 

อาจเน่ืองมาจากว่าคะแนน Baseline ของห้องจ่ายยาในสูงกว่าห้องยาอื่นๆ ทําให้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงดูลดลง  

จนเหมือนไม่มีพัฒนาการในการดําเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งหากมองในมุมดังกล่าวอาจจะต้องติดตามผลการดําเนินงาน

กิจกรรม 5ส ในเดือนต่อๆ ไป ซึ่งอาจเป็นเพราะทํากิจกรรมพื้นฐานขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แล้ว จึงนําไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมเพื่อพัฒนางานที่มากกว่ากิจวัตรประจําวันใหม้ีผลิตผลที่มากขึ้นจนเกิดงานที่มีคุณภาพต่อการให้บริการ 

ข้อค้นพบ 

1. จากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแยกแต่ละ ส พบว่า ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 30 มีการเน้นหลักเพียง 3ส  

แต่มีแนวโน้มการพัฒนาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ห้องจ่ายยานอกเบอร์ 16 และห้องจ่ายยาใน เน้นหลัก 4ส แต่ห้อง
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จา่ยยานอกเบอร์ 16 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและคงที่ แต่ห้องจ่ายยาในกลับลดลง และพบวา่ ส สะสางและ ส สุขลักษณะ เป็น ส 

ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาตอ่การปรับปรุงพัฒนากิจกรรม 5ส 

2. การตรวจประเมินรูปแบบผสมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้แจ้งกําหนดการล่วงหน้า ทําให้เห็นผล

การดําเนินงานที่เป็นจริง ทําให้พบข้อบกพร่องที่แท้จริง และทําการประเมินโดยผู้ประเมิน 2 คนแยกประเมินในพื้นที่

เดียวกันเพื่อลดอคติของการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสนับสนุนให้มีการติดตามการดําเนินงานของกิจกรรม 5ส ในงานบริการจ่ายยาอย่างต่อเนื่อง

ต่อไปเช่นนี้เป็นประจําทุกเดือน เพิ่มเติมจากการประเมินประจําปีของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการทํา

กิจกรรม 5ส อย่างเป็นประจําสมํ่าเสมอและการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรทําการตรวจติดตามการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ในรูปแบบผสมมากกว่าเน้นรูปแบบเป็นทางการอย่าง

เดียว เพ่ือใหผ้ลการตรวจตดิตามที่ได้เห็นตามกิจวัตรประจําวันที่เกิดขึ้นจริง และจะได้ปรับปรุงพัฒนาปัญหาได้ตรงจุด 

3. ควรจัดอบรมข้ันตอนการทํากิจกรรม 5 ส ที่ประยุกต์เข้ากับงานประจําวันที่ปฏิบัติอยู่และให้ความรู้ความ

เข้าใจ ให้ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรม 5 ส ถึงผลดีผลเสียของการทํากิจกรรม ให้มีความถี่ในการทํากิจกรรม 5ส 

เพิ่มข้ึน หรือเพิ่มเติมหัวข้อการปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกในแต่ละห้องทุก 3 เดือนอย่างสม่ําเสมอ 

4. ควรเพิ่มรายละเอียดแบบฟอร์มประเมินที่ครอบคลุมการประเมินได้ในทุกส่วน และมีผู้เชี่ยวชาญเป็น 

ผู้ตรวจทานแบบฟอร์มการประเมินให้เหมาะสมก่อนนําไปประเมินจริง 

5. ควรมีการตรวจที่เพิ่มความชัดเจนในการตรวจตามมาตรฐานในบางหัวข้อประเมิน เช่น ศูนย์ความปลอดภัย

ในการทํางานเขต 5 ที่ช่วยตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

6. แบบฟอรม์ในการตรวจควรมคีําอธิบายของระดับคะแนนใหชั้ดเจน 
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