
แบบสรุปการเพิม่ประสิทธภิาพในการทำงานดวยระบบลนี (Lean Management) 

ภาควชิาจลุชวีวทิยา  

 

1. ชือ่เรือ่งกจิกรรม/โครงการ การจัดการทรัพยากรของภาควิชาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. หลกัการและเหตผุล   

ในแตละภาคการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย 

ทันตแพทย เภสัชและพยาบาล ในรายวิชา พพ 202 พพ 223 จช 221 จช 222 จช 225 ตามลำดับ และยังมี

การเรียนการสอนการติดเช้ือในรายวิชาตาง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนหลัก ๆ น้ัน ประกอบดวยการสอนเน้ือหา 

และ การสอนภาคปฏิบัติการเพ่ือใหนิสิตไดทำการทดลองทางจุลชีววิทยาในหองปฏิบัติการ ซึ่งการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาน้ัน แตละภาคการศึกษาในทุก ๆ สัปดาห จะมีการเตรียมน้ำยาทดสอบ 

วัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตร อาหารเลี้ยงจุลินทรีย จุลินทรียทดสอบ  เครื่องแกวที่ปราศจากเช้ือ ตลอดจนการ

จัดเตรียมและสำรองวัสดุวิทยาศาสตรเพ่ือใชในการทดลองภาคปฏิบัติการ ปริมาณมาก ตามจำนวนนิสิต และ

เตรียมสำรองสำหรับกรณีผิดพลาดจากการทดลองของนิสิต จากเหตุผลดังกลาวและดวยปจจุบันมีนิสิตเพ่ิมมาก

ขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนงานวิจัยของคณาจารยในภาควิชาเพ่ิมมากขึ้น จึงทำ

ใหการใช เครื่องมือ โดยเฉพาะ เครื่องน่ึงฆาเช้ือ (autoclave) เครื่องอบไอรอน (hot air oven) วัสดุอุปกรณ

ทางวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้น ใชเวลาในการจัดเตรียมมากขึ้น บอยขึ้น ทำใหการใชพลังงานเพ่ิมมากขึ้น 

เครื่องมือชำรุดบอยขึ้น ดังน้ันภาควิชาจึงมีการวางแผน และดำเนินการ เพ่ือบริหารจัดการ การใชทรัพยากร

และพลังงาน ของภาควิชาใหคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด       

 

3. วตัถุประสงค 

1. เพ่ือบำรุงรักษาและลดการเสือ่มสภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่ใชบอย ไดแก เครือ่งน่ึงฆาเช้ือ 

และเครื่องอบไอรอน 

2. เพ่ือลดเวลา ลดภาระและลดจำนวนครั้ง ในการใชเครื่องน่ึงฆาเช้ือ และเครื่องอบไอรอน 

3. เพ่ือลดพลังงานจากการทำงานของเครื่องน่ึงฆาเช้ือ และเครื่องอบไอรอน 

4. เพ่ือจัดระเบียบในการใชเครือ่งน่ึงฆาเช้ือ และเครื่องอบไอรอน 

 

 

 



4. ทมีดำเนนิการ/สมาชกิกลุม 

1. ผศ.ดร.มาลยั  ทวีโชติภัทร   

2. ผศ.ดร.วรรณา  ผูมีโชคชัย  

3. รศ.ดร.สุภิญญา  พงษสังข    

4. รศ.ดร.จันทนา  เมฆสีประหลาด 

5. รศ.ดร.ธีรพร  ชินชัย       

6. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ 

7. ผศ.ดร.ปยะธิดา  ต้ังธีระวัฒนะ         

8. ผศ.ดร.ขวัญนันท  นันทวิสยั     

9. ผศ.ดร.เครอืวัลย  โชติเลอศักด์ิ     

10. ผศ.ดร.ศรสีมบัติ  พุฒิกมลกุล     

11. อ.ดร.อนิรุทธ์ิ  ลิม้ตระกูล    

13. นางสาวบุญรัตน  ลัดดา      

14. นายสิริชัย  ฉายเพชร       

15. นางสาวสนิุสา  กองแกว      

16. นางสาวเพ็ญนภา  กลาสนาม     

17. นางนภัสสร  ภิรมยไกรภักด์ิ 

 

5. วเิคราะห WASTE  

การดำเนินการครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ)  

1.  Defect & rework : ความสูญเปลาจากงานเสีย/ งานที่ตองแกไข     

2.  Over production : ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting : ความสญูเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา  

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative : ความสญูเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานที่

ไมไดนำมาใชประโยชน/ ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation : ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ    

6.  Inventory : ความสญูเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป  

7.  Motion/Movement : ความสูญเปลาจากการเคลือ่นไหวที่ไมจำเปนของผูที่ปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนที่โดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทำงานที่ซับซอนหรือมากเกินไป 



 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาทีเ่กิด 
การแกไขปรบัปรงุ 

เพือ่ลด wastes 

Defect 

   

- - 

Over production 

ความสูญเปลาจากการ

ผลิตมากเกินความ

ตองการ 

- ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยาและการวิจัย จะมีขัน้ตอนการทำลายเช้ือ

ในจานอาหารเลีย้งเช้ือและหลอดทดลองที่

ปนเปอนเช้ือเปนจำนวนมาก ซึ่งตองใชเครื่องน่ึง

ฆาเช้ือ (autoclave) จำนวนหลายครั้ง การเปด/

ปดเครื่องของผูใชงาน ไมพรอมกัน ไมเปนเวลา         

- ในการเตรียมปฏิบัติการจะตองใช autoclave 

หลายครั้ง เพ่ือน่ึงฆาเช้ือในการทำใหปราศจาก 

เช้ือ (sterilization) และ เพ่ือเตรียมอาหารเลี้ยง

เช้ือ เตรียมหลอดทดลองสำหรับบรรจุเช้ือ ในการ 

เรียนการสอนปฏิบัติการตางๆ การเปด/ปดเครื่อง 

ของผูใชงานไมพรอมกัน ไมเปนเวลา เปด/ปดบอย        

- การเตรยีมเครื่องแกวใชเครื่องอบไอรอน เพ่ือ

เตรียมวัสดุปราศจากเช้ือ และเพ่ืออบแหง แตละ

ครั้งที่ใช อาจจะเวลาตางกัน ทำใหการเปด/ปด

เครื่อง ไมพรอมกัน ไมเปนเวลา เปด/ปดบอย                

 - จัดตารางการใชเครื่องเปน

จำนวนรอบตอวัน เพ่ือลดปญหา

การ เปด/ปด เครื่องมือบอยๆ    

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชงาน

วางแผนและเตรียมวัสดุทันเวลา

ที่กำหนด  

Waiting  

ความสูญเปลาจากการ

รอคอยหรือความลาชา 

- การเปด/ปดเครื่องน่ึงฆาเช้ือ เครื่องอบไอรอน 

ไมเปนเวลา ทำใหผูใชงานลำดับถัดไปตองรอ

รอบการเปดใชงานรอบใหม         

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชงานเตรียม

วัสดุทันเวลาที่กำหนด 

Non-utilized Talent - - 

Transportation - - 

Inventory stock  - - 

Motion 

ความสูญเปลาจากการ

เคลื่อนไหวที่ไมจำเปน

- ทำใหเจาหนาที่และผูใชงาน ตองคอยติดตาม/

เฝาระวัง และรอเวลาในการใชเครื่อง autoclave 

หรือ เครื่อง hot air oven  อยูบอยๆ รวมทั้ง

อาจจะใชงานไมทันในวันน้ันๆ  

- จัดตารางการใชเครื่องเปน 

จำนวนรอบตอวัน เพ่ือลดปญหา

การ เปด/ปด เครื่องมือบอยๆ    

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 



ของผูที่ปฏิบัติ หรือ

เคลื่อนที่โดยเปลา

ประโยชน 

 

- การใชเครื่องไมพรอมกันทำใหตองเปด/ปด 

เครื่องบอยๆ เกินความจำเปน 

- การใชเครื่องไมพรอมกันทำใหสิ้นเปลืองพลังงาน 

ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชงานเตรียม

วัสดุทันเวลาที่กำหนด 

Excessive processing 

ความสูญเปลาจาก

กระบวนการทำงานที่

ซับซอนหรือมากเกินไป 

- การใชเครื่องมือไมเปนเวลา ทำใหเกิดการ เปด/

ปด บอยๆ ทำใหเครื่องมือชำรุดเร็วขึ้น การใช

งานไมทันในแตละวัน การเปด/ปด บอยเกินไป 

เปนการเพ่ิมการใชพลังงานไฟฟามากขึ้น    

- จัดตารางเวลาเปนจำนวนรอบ

ตอวัน เพ่ือลดปญหาการ เปด/

ปด เครื่องมือบอยๆ    

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชงานเตรียม

วัสดุทันเวลาที่กำหนด 

หมายเหต ุ: เติมเฉพาะหัวขอที่วิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ 



6. วเิคราะหสาเหตขุองปญหา โดยใชแผนภมูกิางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือ่งเสยีงาย สิน้เปลอืงการ

ซอมบำรงุ สิน้เปลืองพลงังาน

 

   

 

เครือ่งเสยีงาย สิน้เปลอืงการ

ซอมบำรงุ สิน้เปลืองพลงังาน

 

   

 

การเตรยีมปฏบิัตกิารของรายวชิา งานวจิยั ตองใชเครื่องนึง่ฆา

เชือ้ เตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ เตรยีมหลอดทดลอง มกีารใชงาน 

ไมพรอมกัน เปด/ปดเครือ่งไมเปนเวลา เปด/ปด บอย 

 

การเตรยีมเครือ่งแกวจะตองใชเครื่องอบไอรอนเพือ่ให

ปราศจากเชือ้และเพือ่อบแหง ใชงานไมพรอมกนั เปด/ปด

เครือ่งไมเปนเวลา เปด/ปด บอย 

ภายหลงัการเรยีนปฏบิตักิารและงานวจิัย จะมีจานเชื้อและหลอดเชื้อ

เปนจำนวนมาก ซึง่ตองใชเครื่องนึง่ฆาเชือ้ จำนวนหลายครัง้ 

เจาหนาที ่ผูใชงาน ตองคอย

ติดตาม/ รอใชเครือ่ง  

การใชเครือ่งมอืไมพรอมกนั ทำใหผูใชงาน 

ลำดบัถัดไป ตองรอรอบถดัไป        

การใชเครือ่งไมพรอมกนั 

ทำใหเสยีเวลา งานลาชา 

 
การเปด/ปดเครื่อง 

มอืหลายรอบตอวนั 

เปด/ปด ไมเปนเวลา ทำ

ใหเสยีเวลา เปลอืง

พลงังาน  

ทำงานไมบรรล ุ

 

 



7. การแกปญหาและนำไปปฏบิัต ิ(นำสาเหตุของปญหาทีว่ิเคราะหไดมาหาวิธแีกปญหา) 

ปญหา สาเหต ุ วธิกีารแกไข ผูรบัผดิชอบ 
วนัที ่

ผลลพัธ 
เริม่ สิ้นสดุ 

จำนวนครั้งของการใช

เครื่องนึง่ฆาเชื้อ/

เครื่องอบไอรอนมาก

เกินไป 

ในการเรยีนการสอน 

ภาคปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยาตองใชเครื่องนึง่

ฆาเชื้อ/เครื่องอบไอรอน

บอยทัง้กอนและหลัง 

- จัดตารางเวลาการใชเครื่องเปน

จำนวนรอบตอวัน เพื่อลดปญหา

การ เปด/ปด เครื่องบอยเกินไป     

 

คณาจารย  

นักวิทยาศาสตร 

และสายสนับสนุน 

ก.พ 63 ม.ค 64 - ลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

- ลดพลังงานการใชไฟฟา 

- ลดเวลาในการรอเครื่องมือ 

- มีระบบและระเบียบมากขึ้น  

- งานสำเร็จลุลวงทันเวลา 

การใชเครื่องอบไอรอน

ไมพรอมกันทำใหตอง

เปด/ปดเครื่องบอยๆ 

เกินความจำเปน 

เนื่องจากมีผูใชงาน

เครื่องอบไอรอนเปน

จำนวนมากและเวลาใน

การเตรียมวัสดุไม

ตรงกนั ทำใหตองเปด/

ปด เครื่องบอยๆ  

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพื่อใหผูใชงานวางแผน

และเตรียมวสัดทุันตามเวลาที่

กำหนด 

คณาจารย  

นักวิทยาศาสตร 

และสายสนับสนุน 

ก.พ 63 ม.ค 64 - ลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

- ลดพลังงานการใชไฟฟา 

- ลดเวลาในการรอเครื่องมือ 

- มีระบบและระเบียบมากขึ้น  

- งานสำเร็จลุลวงทันเวลา  

 

ปฏิบัติการจุลชวีวทิยา 

และงานวิจัย มจีาน

อาหารเลียงเชื้อและ

หลอดปนเปอนเชื้อจำ 

นวนมาก ตองเปดใช

เครื่องนึง่ฆาเชื้อบอย  

ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา 

และงานวิจัย มจีำนวน

จานอาหารเล้ียงเชื้อ

และวัสดุปนเปอนเชื้อ

จำนวนมากทำใหตองใช

งานเครื่องมือมากขึ้น 

- จำนวนจานอาหารเล้ียงเชื้อและ

วัสดุปนเปอนเชือ้ที่จะนึ่งฆาเชื้อ

จะตองใสจนเตม็เครื่องเพื่อเปด

เครื่องพรอมกันไมตองนึง่หลายครั้ง 

 

คณาจารย  

นักวิทยาศาสตร 

และสายสนับสนุน 

ก.พ 63 ม.ค 64 - ลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

- ลดพลังงานการใชไฟฟา 

- ลดเวลาในการรอเครื่องมือ 

- มีระบบและระเบียบมากขึ้น  

- งานสำเร็จลุลวงทันเวลา  

 



การเตรียมปฏิบตัิการ

ของรายวิชาและ

งานวิจัย ตองนึง่ฆาเชื้อ

เพื่อเตรียมอาหารเล้ียง

เชื้อ เตรียมหลอด

ทดลองเพื่อบรรจุเชื้อ    

การเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยา และงานวิจัย 

มีการเตรียมอาหารเล้ียง

เชื้อ เตรียมหลอดบรรจุ

เชื้อ เพื่อใชในการเรยีน

การสอนปฏิบัตกิาร

ตางๆ จำนวนมาก 

เจาหนาที่ อาจารยและนิสิต 

วางแผนเตรยีมปฏิบัติการให

เพียงพอในครั้งเดียว เพือ่ลดจำนวน

การใชเครื่องมือ 

คณาจารย  

นักวิทยาศาสตร 

และสายสนับสนุน 

ก.พ 63 ม.ค 64 - ลดการใชไฟฟา 

- ลดการซอมบำรุง 

ในการเตรียมเครื่อง

แกวจะตองใชเครื่องอบ

ไอรอน เพื่อทำให

ปราศจากเชือ้และ

อบแหง ซึ่งผูใชไม

พรอมกัน ทำใหตอง

เปด/ปด เครื่องบอยๆ 

ในปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยาและงานวิจัย 

ตองมกีารใชงาน

เครื่องอบไอรอนฆาเชื้อ

และ เพื่ออบแหง ซึ่งใช

งานไมพรอมกัน 

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพื่อใหผูใชงานวางแผน

และเตรียมวสัดทุันตามเวลาที่

กำหนด 

คณาจารย  

นักวิทยาศาสตร 

และสายสนับสนุน 

ก.พ 63 ม.ค 64 - ลดการใชไฟฟา 

- ลดการซอมบำรุง 

- ลดจำนวนการเตรียมวัสด ุ



8. เปรยีบเทยีบกอนและหลงัการปรบัปรงุ/ แกไข 

 

ขัน้ตอนเดมิ ขัน้ตอนใหม ผลลพัธ 

การเตรียมปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยาตางๆ เพ่ือใหปราศจาก

เช้ือ มีจำนวนการ เปด/ปด การใช

เครื่องน่ึงฆาเช้ือ/เครื่องอบไอรอน

บอยเกินไปและไมเปนเวลา  

- จัดตารางเวลาการใชเครื่องเปน

รอบตอวัน เพ่ือลดปญหาการ เปด/

ปด เครื่องมือบอยๆ    

- กำหนดเวลาเปด/ปด เครื่องมือ 

ใหชัดเจน เพ่ือใหผูใชงานวางแผน

และเตรียมวัสดุทันเวลาที่กำหนด   

- ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณที่จะน่ึงฆา

เช้ือหรือเตรียมวัสดุปลอดเช้ือ

ลวงหนาทุกสัปดาหและทุกเดือน  

 

 

- ลดคาใชจายในการซอมบำรุง 

- ลดพลังงานการใชไฟฟา 

- ลดเวลาในการรอเครื่องมือ 

- มีระบบและระเบียบมากขึ้น  

- งานสำเร็จลุลวงทันเวลา  

 

 

9. ผลลพัธการดำเนนิการ   

 

ตัวชีว้ัด เปาหมายตวัชีว้ัด ผลลพัธ (เพิม่ขึน้/ลดลง) 

1. จำนวนครั้งในการใชเครื่อง ลดจำนวนครั้งในการใชเครื่อง ลดลง 50% ตอสัปดาห 

2. จำนวนครั้งที่เจาหนาที่เฝา

ติดตามการใชเครื่องมือ 

ลดจำนวนครั้งในการเฝาติดตามการใช

เครื่องมือ 

 

ลดลง 50% ตอสัปดาห 

3. จำนวนครั้งในการเตรียมวัสดุ

ปลอดเช้ือหรือฆาเช้ือ 

ลดจำนวนครั้งในการเตรียมวัสดุปลอด

เช้ือหรือฆาเช้ือ 

 

ลดลง 50% ตอสัปดาห 

4. การใชพลังงาน ลดพลังงานจากการทำงานของเครื่องน่ึง

ฆาเช้ือ/เครื่องอบลมรอน 

ลดลง 25% ตอเดือน 

5. ระบบเวลาเปด/ปดเครื่อง เพ่ิมระบบเวลาเปด/ปดเครื่อง เพ่ิมขึ้น 

 

10. สิง่ทีไ่ดรับจากการดำเนนิการ 

1. สามารถลดคาซอมบำรุงรักษาสภาพของเครื่องน่ึงฆาเช้ือ เครื่องอบไอรอน 

2. สามารถลดเวลาที่ตองใชในการจัดเตรียมวัสดุ สารเคมี และอาหารเลี้ยงเช้ือ 



3. สามารถลดภาระของเจาหนาที่ในการดูแลรกัษาเครื่องมือ 

4. ชวยลดพลังงานจากการทำงานของเครื่องน่ึงฆาเช้ือ เครื่องอบไอรอน 

5. เพ่ิมการจัดระเบียบในการเปด/ปดเครื่องมือ 

6. มีความปลอดภัยในการใชเครื่องมือมากขึ้น 

  

11. ปญหาและอปุสรรคในการดำเนินการ 

1. อุปกรณบางอยางใชระยะเวลาในการอบแหงนาน 

2. วัสดุบางชนิดที่ปนเปอนเช้ือมีกลิ่นแรง ไมสามารถเก็บไวฆาเช้ือพรอมกันได ตองน่ึงฆาเช้ือทันที 

 

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล  

1. ดำเนินการทุกสัปดาห  

2. จัดทำเปนขอปฏิบัติในเครื่องมืออ่ืนๆ ได 

 

13. ภาพประกอบการทำกจิกรรม 

           

รูปภาพกอนทำกจิกรรม 

 

 

 

 

เครือ่งอบไอรอน (hot air oven)  

 



รูปภาพกอนทำกจิกรรม 

  

เครือ่งนึง่ไอรอน (autoclave) 

 

รูปภาพหลงัทำกจิกรรม 

  
เครือ่งอบไอรอน (hot air oven) ตดิปายเวลาและรอบการ เปด/ปด การใชเครื่อง 



รูปภาพหลงัทำกจิกรรม 

  
เครือ่งนึง่ไอรอน (autoclave) ติดปายเวลาและรอบการ เปด/ปด การใชเครือ่ง 

 

 

                                                                       

                                                                                                                      

                                                                          (ผศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร) 

                                                                           หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา 


