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บทนํา
 Franz Diffusion Cell เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ทดสอบการซึมผาน หรือการปลดปลอยของสารสําคัญ
ทางยา เคร่ืองสําอางผานเมมเบรน ผิวหนังสิ่งมีชีวิต หรือ
ผิวหนังสังเคราะห ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีไวใหบริการ
เพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ แก
อาจารย นกัวจิยั นกัศกึษาทัง้ระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติ
ศึกษา ของภาควิชาตางๆ และหนวยงานอื่น ภายในคณะฯ 
จากขอมลูตัง้แตป พ.ศ. 2551 – 2559 พบวามกีารใหบรกิาร
สัปดาหละ 3-4 ครั้ง และมีผูขอใชบริการจํานวนมากข้ึน
ทุกป
 การใชเครือ่ง Franz Diffusion cellผขูอรบับรกิาร
ตองเบิกอุปกรณตางๆ ที่ใชประกอบจากนักวิทยาศาสตร
หลายชิ้น แตละชิ้นตองมีการดูแลรักษาอยางดี เนื่องจากมี
ราคาแพง แตกหักงาย หาซ้ือยาก ผูขอบริการตองปฏิบัติ
ตามระเบียบและขอปฏิบัติในการใชบริการเครื่องมือ เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได อีกท้ังตองไดรับ
การสอนหรือแนะนําการใชงานจากนักวิทยาศาสตรผูดูแล
รับผิดชอบในกรณีที่มีการใชงานครั้งแรกหรือรองขอ 
 จากการใหบริการเคร่ืองมือที่ผานมาพบวาผูรับ
บรกิารตองใชเวลาในการตดิตอหลายขัน้ตอน หลายวนั ขัน้
ตอนการขอรับบริการยุงยาก ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน 
การจองเวลาการใชเคร่ืองซํ้าซอน ผูขอรับบริการไดรับการ
บริการลาชา เคร่ืองมือไมพรอมใชงานในวันที่ตองการใช 
อุปกรณเคร่ืองมือเกิดความเสียหายโดยไมมีผูรับผิดชอบ 
เน่ืองจากผูขอรับบริการกอนหนาไมสามารถติดตอคืน
อุปกรณแกนักวิทยาสาสตรหลังจากการใชงานแลวเสร็จได 
เปนตน คณะผูจัดทําโครงการจึงไดนําแนวคิดของระบบ 
Lean หลกัการ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, 

Simplify) IT System และ Kaizen [1,2] มาใชเพื่อแกไข
ปญหาตางๆ และพัฒนาระบบการใหบริการเคร่ือง Franz 
Diffusion cell ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค
 2.1 เพือ่ลดระยะเวลา และขัน้ตอนการใหบรกิาร
 2.2 เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
 2.3 เพือ่แกปญหาการซ้ําซอนในการขอใชบรกิาร

ขั้นตอนการดําเนินงาน
 คณะผจูดัทาํโครงการไดนาํหลกัการ การกาํหนด
สายธารแหงคณุคา (Value Stream Mapping, VSM) ของ
ระบบ Lean มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ เครื่อง Franz Diffusion Cell  
ซึ่งประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ
 3.1 การเขียนขั้นตอนปจจุบัน (Current Value 
Stream หรอื Current State Map) โดยเขยีนแยกแยะการ
ทํางานทั้งหมดตามลําดับตั้ งแต เริ่มต น จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ
 3.2  การระบุ เวลา ระยะทาง ที่ใชในแตละขั้น
ตอน (Time and Step Specifying) รวมทั้งชวงที่ตองรอ
คอยอยางครบถวน 
 3.3 การระบุวาขั้นตอนใดเปน “Waste” หรือ 
“Value” หรือ “Non Value but Necessary” (Classifi-
cation)
 3.4  การคํานวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทั้งหมด (Estimated Capacity) โดยใชเวลาท่ีเปน Value 
หารดวยเวลาท้ังหมด
 % ประสิทธิภาพ = Value/(Value + Waste + 
Non Value) x 100

1 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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 3.5 การวิเคราะหสาเหตุ หาแนวทางแกปญหา 
โดยใชเครื่องมือตางๆที่เหมาะสม เชน Kaizen, ECRS และ 
IT System
 3.5 ดาํเนนิการตามวธิใีหม คาํนวณประสทิธภิาพ 
และวิเคราะหผล

ผลการดําเนินงาน 
 จากการเขียนขัน้ตอนการใหบรกิารเคร่ือง Franz 
Diffusion Cell โดยการระบุเวลา ระยะทาง ตลอดจนการ
ระบุวาขั้นตอนใดเปน Waste หรือ Value หรือ Non 
Value but Necessary ตั้งแต เริ่มตน จนเสร็จส้ิน
กระบวนการรวมท้ังการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทัง้หมด พบวากอนการนําระบบ Lean มาใช มขีัน้ตอนการ
ใหบริการ 13 ขั้นตอน ใชเวลา 195 นาที ระยะทาง 160 
เมตร ตองรอคอยเปนเวลา 11 วัน และประสิทธิภาพของ
กระบวนการเทากับ 41% (รูปที่ 1)
 เมื่อมีการวิเคราะหสาเหตุ และหาแนวทางแก
ปญหาในแตละขั้นตอน โดยใชเครื่องมือตาง ๆ ที่เหมาะสม 
เชน Kaizen, ECRS และ IT System และคํานวณ
ประสิทธิภาพใหม พบวา สามารถลดขั้นตอนการใหบริการ
ลงเหลือ 8 ขั้นตอน ใชเวลา 130 นาที ระยะทาง 30 เมตร 
ระยะเวลารอคอยเหลือ 1 วัน และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เปน 62% (รูปที่ 2) 

สรุปผลการดําเนินงาน
 จากการวิเคราะหสาเหตุ การหาแนวทางแก
ปญหา โดยใชหลักการของ Lean และการใชเครือ่งมือตาง ๆ  
เชน Kaizen, ECRS และ IT System มาปรับปรุง 
เปลีย่นแปลงขัน้ตอนการใหบรกิารเคร่ือง Franz Diffusion 
Cell พบวาการนําโปรแกรมปฏิทิน (Calendar Applica-
tion) มาใชในการจองเครือ่งทดแทนการใชสมุดบนัทกึ การ
ใชส่ือ VOD คูมือการใชเคร่ืองบนหนาเว็บไซต และการสง 
E-mail ในการขออนมุตั ิและนัดวนัรบัอปุกรณ ทดแทนการ
สอนหนาเครื่อง และการติดตอเจาหนาที่ เพื่อกรอกแบบ
ฟอรม ทําใหผูขอรับบริการสามารถตรวจสอบตารางการ
จองไดทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการวางแผนการ
ทาํงาน ผใูหบริการสามารถเตรยีมการลวงหนา จดัการเวลา
การทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลด
ปญหาการจองเครือ่งซํา้ซอน โดยสามารถลดขัน้ตอน ระยะ
เวลา เวลาทีร่อคอย และระยะทางในการตดิตอขอรบับรกิาร
ได 36%, 33%, 91% และ 81% ตามลําดับ(ตารางที่ 1) 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงวิธีการคืนอุปกรณ จากการ
ติดตอเพื่อขอคืนกับนักวิทยาศาสตร เปนใหผูขอใชบริการ
จัดเก็บในตูที่เตรียมไว  แลวนํากุญแจไปฝากไวที่หอง
สํานกังานภาควิชาฯ  ยงัสามารถลดปญหาเร่ืองเคร่ืองมือไม
พรอมใชงานในวนัทีต่องการใช อปุกรณเครือ่งมอืเกดิความ
เสยีหายโดยไมมีผรูบัผดิชอบไดเปนอยางด ีนอกจากนีข้อมลู
การขอใชบริการในโปรแกรมปฏิทินยังสามารถนํามา
ประมวลผลเพ่ือประกอบ  การตัดสินใจในเชิงบริหาร เชน 
การขอซ้ือ การขออนุมัติซอมเคร่ืองมือไดสะดวกรวดเร็ว
อีกดวย

ตารางท่ี 1 ผลการนําระบบ Lean  มาใชแกปญหาใหบริการเคร่ือง Franz Diffusion Cell

ปญหา Pre Lean Post Lean ผลที่ได (ลดลง) ลดลง (รอยละ)
ขั้นตอน (จํานวน) 13 8 5 ขั้นตอน 36
ระยะเวลา (นาที) 195 130 65นาที 33
ระยะเวลารอคอย (วัน) 11 1 10 วัน 91
ระยะทาง (เมตร) 160 เมตร 30 130 เมตร 81
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 1  Franz Diffusion Cell  (Pre Lean) 
 

 

 

 

             13   195   160   11  

 Waste 

 Non Value   

 Value 

%  = Value /(Value + Waste + Non Value) x 100 

                     = (80/195) x 100= 41% 

รูป 1 ขั้นตอนการใหบริการเครื่อง Franz Diffusion Cell แบบเดิม (Pre Lean)
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 2  Franz Diffusion Cell  (Post Lean)

 8   130   30   1  

 Non Value   

 Value 

 

%  = Value/(Value + Waste + Non Value) x 100 

                     = (80/130) x 100 = 62%

รูป 2 ขั้นตอนการใหบริการเครื่อง Franz Diffusion Cell แบบใหม (Post Lean)
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 คณะผู จัดทําโครงการขอขอบคุณภาควิชา
เทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ที่ใหทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานใน
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