แบบสรุปการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management)
ภาควิชา/หนวยงาน.....................จักษุวิทยา...........................................
1. ชื่อเรื่องกิจกรรม/โครงการ......การพัฒนาผลิตเยื่อหุมรกใช เพื่อผูปวยจักษุวิทยา
2. หลักการและเหตุผล
เนื้อเยื่อรกของมนุษยถูกนํา มาใชในทางการแพทยครั้งแรกในป ค.ศ. 1910 โดยใชทําแผลผูปวยไฟไหมเพื่อ
ชวยใหแผลหายไว ลดอาการปวด และลดอัตราการติดเชื้อของแผล สําหรับทางจักษุวิทยานั้นในป ค.ศ. 1940 de
Rotth ไดนําเนื้อเยื่อรกมารักษาผูปวยที่มีพังผืดที่เยื่อบุตา แตไดผลไมนาพอใจ จากนั้นก็ไมมีบันทึกทางการแพทย
เกี่ยวกับการนํา เนื้อเยื่อรกมาใชจนถึงชวงตนทศวรรษที่ 1990 เมื่อ Battle และ Padermo ไดนํา เนื้อเยื่อรกกลับมา
ใชรักษาโรคทางตาอีกครั้งหนึ่ง และตอมาในป ค.ศ. 1995 Kim และ Tseng รายงานผลสําเร็จของการผาตัดโดยการ
ปลูกถาย amniotic membrane (AM) ในการรักษาโรคของผิวกระจกตาที่เกิดจากภาวะบกพรอง limbal stem
cell ในสัตวทดลอง จนถึงปจจุบัน มีการนํา AM มาใชรักษาโรคทางจักษุวิทยามากขึ้น โดยเฉพาะโรคของผิวหนาลูก
ตา
amnion เปนเนื้อเยื่อชั้นในของรกประกอบดวยเนื้อเยื่อ 3 ชั้นดวยกัน คือ 1.ชั้นเซลล
เยื่อบุซึ่งเปนเซลลชั้นเดียว 2. ชัน้ basement membrane 3. ชั้น avascular stroma โดยชั้น basement
membrane ของ Amnion ประกอบดวย collagen type IV, V, VII, fibronectin และ laminin เหมือนกับ
กระจกตาและเยื่อบุตา
ในทางคลินิกนัน้ ผลที่พบหลังการปลูกถายเนื้อเยื่อ AM มีสองอยาง คือ 1. ชวยสงเสริมการเจริญของเซลล
เยื่อบุ (ชวยใหแผลหายไวขึ้น) (facilitation of epithelialization) 2. ยับยั้งการอักเสบและแผลเปน (inhibition
of inflammation and fibrosis)
ปจจุบนั การนํา amniotic membrane มาใชทางจักษุวทิ ยา ใชเพื่อ
1. การปลูกถาย amniotic membrane ในการรักษาโรคของผิวกระจกตา
1.1 แผลที่กระจกตา (persistent epithelial defects and sterile ulcerations)
1.2 ภาวะกระจกตาบาง หรือทะลุ (descemetocele formation and corneal perforation) ปลูก
ถาย AM โดยวิธีเย็บหลายๆ ชัน้
1.3 ภาวะบกพรอง limbal stem cells จากการที่เซลลถูกทําลายจากการบาดเจ็บ เชน จากสารเคมี
ความรอน การผาตัดหลายๆ ครั้งบริเวณผิวหนาของตาโดยเฉพาะบริเวณ limbus การใชยาหยอดตาบางตัว (เชน 5fluorouracil) และจากภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรัง เชน SJS, OCP ซึ่งสงผลใหแผลที่กระจกตาหายชาหรือมีการ
เจริญของเยื่อบุตาเขาไปคลุมกระจกตา ทําใหกระจกตาขุน อักเสบเรื้อรัง เกิดแผลที่กระจกตา หรือกระจกตาบางลงได
การรักษาใชการปลูกถาย AM รวมกับการปลูกถาย limbus
1.4 ภาวะบาดเจ็บจากสารเคมี หรือความรอน
2. การปลูกถาย amniotic membrane ในการรักษาโรคของเยื่อบุตา
2.1 โรคหรือแผลที่เยื่อบุตา (conjunctival defects) เชนหลังการผาตัดเนื้องอกของเยื่อบุตา แผลเปน
พังผืดของเยื่อบุตา
2.2 ตอเนื้อ ขอดีของ AM สําหรับรักษาตอเนื้อ คืออาจชวยลดการอักเสบที่เกิดจาก pterygium
fibroblasts ที่เหลืออยู ลดอัตราการเกิดซํ้าของตอเนื้อหลังผาตัดไปแลว

สําหรับศูนยการแพทยฯ มีการใชเยื่อหุมรกเพื่อรักษาโรคทางจักษุวิทยามานาน โดยเฉพาะการรักษาโรคตอ
เนื้อ ตาอักเสบจากการแพยา เชน SJS แตประสบปญหาการจัดหาเยื่อหุมรก เนื่องจากตองสั่งซื้อจากสภากาชาดไทย
เทานั้น ทําใหเกิดปญหา
1. ยากลําบากแกผูปว ยในการเดินทางไปยังศูนยดวงตา สภากาชาดไทย เพื่อซื้อเยื่อหุมรก และนํามาให
จักษุแพทยเพื่อทําการผาตัด
2. เยื่อหุมรกของศูนยดวงตา สภากาชาดไทย มีภาวะขาดแคลนเปนชวงๆ เนื่องจากตองจัดจําหนายแก
รพ.เกือบทั่วประเทศ

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม
1. คณาจารยภาควิชาจักษุวิทยา
2. แพทยใชทุน
5. วิเคราะห WASTE
การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)
1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานที่ตองแกไข
2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ
3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา
4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานที่
ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน
5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ
6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป
7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวที่ไมจําเปนของผูที่ปฏิบัติ หรือ
เคลื่อนที่โดยเปลาประโยชน
8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานที่ซับซอนหรือมากเกินไป
WASTE (Downtime)

สภาพปญหา/ปญหาที่เกิด

Defect
Over production
Waiting
Non-utilized Talent
Transportation
Inventory stock
Motion
Excessive processing
หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอที่วิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ

การแกไขปรับปรุง
เพื่อลด wastes

6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา

ไม่มีแนวทางขัน้ ตอน
การผลิ ต

ขาดวัสดุอปุ กรณ์ ใน
การผลิ ต

เสี ยเวลาและทรัพยากร

บุคลากรไม่มีความรู้
ในการผลิ ต

ขาดแคลนสถานทีจ
่ ัดเก็บ

7. การแกปญหาและนําไปปฏิบัติ (นําสาเหตุของปญหาที่วิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา)
ปญหา

สาเหตุ

วิธีการแกไข

เยื่อหุมรกของ มีจํานวนรกที่ ผลิตเยื่อหุม
ศูนยดวงตา
จํากัด
รกดวย
ตนเอง
สภากาชาดไทย
มีภาวะขาด
แคลน

ผูรับผิดชอบ
อาจารย
ภาควิชาจักษุ
วิทยาและ
ทีมงาน

วันที่
เริ่ม
สิ้นสุด
พ.ค
ก.ย
2562
2562

ผลลัพธ
เยื่อหุมรกที่ผลิต
โดยทีมนําทาง
คลินิกจักษุวิทยา
มีคุณภาพดี 80%
ผูปวยที่ไดรับการ
ผาตัดโดยใชเยื่อ
หุมรกที่ผลิต มี
การติดเชื้อ 0%
รพ.มีรายไดจาก
การผลิตเยื่อหุม
รกไปจําหนายแก
โรงพยาบาล
ใกลเคียง

เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข
- ตัวอยางรูปแบบแสดงผังกระบวนการ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมหรือตามบริบทของงาน–
(แบบที่ 1)
กอนดําเนินการ (Pre-Lean)
ลําดับ
งาน

เวลา (นาที)

หลังดําเนินการ (Post-Lean)
ลําดับ

เวลา (นาที)

(แบบที่ 2)
ขั้นตอนตอนเดิม
ขอเยื่อหุมรกจากทางสภากาชาด

งาน

ขั้นตอนใหม
ผลิตเยื่อหุมรกดวยตนเอง

ผลลัพธ
เยื่อหุมรกที่ผลิตโดยทีมนําทาง
คลินิกจักษุวิทยา มีคุณภาพดี
80%
ผูปวยที่ไดรับการผาตัดโดยใชเยื่อ
หุมรกที่ผลิต มีการติดเชื้อ 0%

9. ผลลัพธการดําเนินการ
ตัวชี้วัด
คุณภาพของเยื่อหุมรกที่ใชงาน

เปาหมายตัวชี้วัด
เยื่อหุมรกที่ผลิตโดยทีม
นําทางคลินิกจักษุวิทยา
มีคุณภาพดี

ผลลัพธ (เพิ่มขึ้น/ลดลง)
จํานวนคุณภาพของเยื่อหุมรก
มากกวา 80%

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดโดยใชเยื่อหุมรกที่ผลิตมี
การติดเชื้อ

จํานวนผูปวยที่ไดรับการ ผูปวยที่มีการติดเชื้อ 0%
ผาตัดที่มีการติดเชื่อ

มีรายไดเขามายัง รพ.ศูนยการแพทย

จํานวนรายไดที่เขามายัง ยังไมสามารถจัดเก็บรายไดเขา
รพ.
รพ.

10. สิ่งที่ไดรับจากการดําเนินการ
1. เพื่อใหมีเยื่อหุมรกที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยใหแกผูปวยที่จําเปนตองใช
2. เพื่อลดคาใชจายรพ. ในการนํารถไปรับเยื่อหุมรกจากศูนยดวงตา สภากาชาดไทย
3. เพื่อหารายไดจากการจัดจําหนายเยื่อหุมรก ทั้งที่ใชเองภายในรพ. และจัดจําหนายแก
รพ.ใกลเคียง
11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
1. เจาหนาที่และแพทยตองเรียนรูวิธีการเก็บเยื่อหุมรก
2. ตองมีคาใชจายในการเก็บเยื่อหุมรก ไมวาจะเปนน้ํายา กระดาษ หรือตูสําหรับจัดเก็บ
3. การประสานงานการทําเยื่อหุมรกตองใชเจาหนาที่จากหลายสวนอาจจะมีปญหาในการ
ติดตอสื่อสาร
12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล
- อาจจะตองมีการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการขยายงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการจัด
จําหนายใหแก รพ.ใกลเคียงที่มีความสนใจ

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม

