
การลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาภาวะลิน้ตดิในทารกแรกเกดิ 
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ภาวะลิน้ติดเป็นความผิดปรกติแต่ก าเนิด ท าให้ลิน้ถูกจ ากัดการ
เคลื่อนไหวจากเนือ้เย่ือใต้ลิน้ (Lingual frenulum) ท่ียึดเกาะ
ระหว่างใต้ลิน้กับพืน้ล่างของช่องปาก ภาวะลิน้ติดมากๆ นีอ้าจ
ไปขัดขวางการเคลื่อนไหวตามปรกติของลิน้ท่ีเป็นลูกคลื่นเวลาท่ี
ดูดนมแม่ (peristalsis) และความสามารถในการอมลานหัวนม 
ส่งผลให้หัวนมแม่มีการชอกช า้ เกิดบาดแผลและความเจ็บปวด
จนไม่สามารถให้นมต่อไปได้  

ปัจจุบันการแก้ไขภาวะลิน้ติดในโรงพยาบาลชลประทานต้องท า
โดยกุมารศัลยแพทย์ท่ีห้องผ่าตัดเล็กซึ่งมีขัน้ตอนซับซ้อน ไม่
สามารถแก้ไขได้ในทันที และมีค่าใช้จ่ายสูง  
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หลักการและเหตุผล 



เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในแก้ไขภาวะลิน้ติดใน
ทารกแรกเกิด 
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สมาชิกกลุ่ม 



มารดาเจ็บหัวนมหรือมีร่องรอยฟกช า้หรือเป็นแผล  

หัวนมผิดรูปไปหลังจากให้นมลูก  

มีรอยกดหรือรอยเป็นริว้ ๆ บนหัวนมหลังลูกดูดนม  

ลูกมักดูดไม่ได้ หรือดูดแล้วหลุด ท าให้ดูดได้แต่ลม  

ได้ยินเสียงคล้ายกระเดาะลิน้จากปากลูกขณะดูดนมแม่  

น า้หนักตัวลูกไม่ขึน้หรือขึน้ช้า  

 

ข้อบ่งชีว่้าทารกมีภาวะลิน้ติดที่ ควร 
ได้รับการแก้ไข 



SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE 

ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชีว่้ามีภาวะลิน้ตดิที่ควรได้รับการแก้ไข ≥2 ข้อ หรือ    
มีค่า Siriraj Tongue-Tie Score ≤ 7 



ขัน้ตอนการแก้ไขภาวะลิน้ติดก่อนการบริหาร
จัดการแบบลีน 

โทรแจ้งกมุาร
ศลัยแพทย์ รับทราบ
เพ่ือมาประเมิน 

(เฉล่ีย 10 นาที) 

ศลัยแพทย์ประเมินและสัง่
เตรียมห้องผ่าตดัเล็ก   
(เฉล่ีย 10 นาที) 

เขียนใบส่งปรึกษากมุาร
ศลัยแพทย์เพ่ือประเมิน
อาการ (เฉล่ีย 5 นาที) 

รอศลัยแพทย์มาประเมิน 
(เฉล่ีย 6-48 ชม.) 

แพทย์เพิม่พนูทกัษะ/กมุาร
แพทย์/พยาบาล พบผู้ ป่วย
มีภาวะลิน้ติดท่ีมีข้อบ่งชีใ้น
การตดัพงัผืดใต้ลิน้ หรือ 
STTS≤7  (เฉล่ีย 10 นาที) 

แพทย์แจ้งรายละเอียดการ
ท าหตัถการแก่ผู้ปกครอง 

(เฉล่ีย 10 นาที) 

พยาบาลบนัทกึข้อมลูใน
ระบบคอมพวิเตอร์เพ่ือจอง
ห้องผ่าตดั (เฉล่ีย 5 นาที) 

รอความพร้อมของห้อง
ผ่าตดัและศลัยแพทย์ 
(เฉล่ีย 6-48 ชม.) 

พยาบาลเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่วยไปห้องผ่าตดัเล็ก 
(เฉล่ีย 5-10 นาที) 

ศลัยแพทย์ท าหตัถการ 
(เฉล่ีย 20-30 นาที) 

พยาบาลเคลื่อนย้าย
ผู้ ป่วยกลบัหน่วยงาน 
(เฉล่ีย 5-10 นาที) 

ประเมิน 

- LATCH score  
- Siriraj Tongue-Tie 

score 

(เฉล่ีย 10 นาที) 



Waiting  รอแพทย์ประเมินและการเตรียมห้องผ่าตัด  

Transportation การเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย  
  

 

วิเคราะห์ WASTE 



ก าหนดเป้าหมาย 

วิเคราะห์กระบวนการท างานหลัก  

จัดท า flow process 

จัดท า work flow ใหม่ 

ประเมินผลลัพธ์ 

 

 

การปรับกระบวนการ 



ขั ้นตอนการแก้ไขภาวะลิน้
ติดหลังการบริหารจัดการ

แบบลีน 

โทรแจ้งกมุารแพทย์ทารกแรก
เกิด รับทราบเพ่ือมาประเมิน 

(เฉล่ีย 10 นาที) 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิดประเมิน
และสัง่เตรียมอปุกรณ์เพ่ือท า
หตัถการ (เฉล่ีย 15 นาที) 

แพทย์แจ้งรายละเอียดการ
ท าหตัถการแก่ผู้ปกครอง 

(เฉล่ีย 10 นาที) 

แพทย์เพิม่พนูทกัษะ/กมุาร
แพทย์/พยาบาล พบผู้ ป่วยมี
ภาวะลิน้ติดท่ีมีข้อบ่งชีใ้นการ
ตดัพงัผืดใต้ลิน้ หรือ หรือ 
STTS≤7 (เฉล่ีย 10 นาที) 

รอกมุารแพทย์มา
ประเมิน (เฉล่ีย 30 นาที) 

พยาบาลโทรแจ้งกมุาร
แพทย์ทารกแรกเกิดเพื่อมา
ท าหตัการ (เฉล่ีย 5-10 นาที) 

กมุารแพทย์ทารกแรกเกิดท า
หตัถการ (เฉล่ีย 10 นาที) 

ประเมิน 

- LATCH score  
- Siriraj Tongue Tie 
score 
(เฉล่ีย 10 นาที) 



ขัน้ตอนการแก้ไขภาวะลิน้ติด 



อุปกรณ์ที่ ใช้ 



เตรียมผู้ป่วยและการหยอดยาชา 
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ขัน้ตอนการตัดพังผืดใต้ลิน้ 
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ขัน้ตอนการตัดพังผืดใต้ลิน้ 
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ก่อนท าหัตถการ หลังท าหัตถการ 

ตรวจสอบหลังท าหัตถการ 
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ก่อนปรับกระบวนการ 

 Min = 40x100/815= 4 .91%  

 Max = 40x100/5875 = 0.68% 

 Total  cycle t ime  

Min 815 minutes 

Max 5875 minutes 

หลังปรับกระบวนการ 

 Min = 40x100/110= 36.36% 

 Max = 40x100/125 = 32% 

 Total  cycle t ime  

Min 110 minutes 

Max 125 minutes 

 

 

ประสิทธิภาพก่อนและหลังปรับกระบวนการ  

ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้  
                  Min  31.45% 
                  Max           31.12% 



ก่อนด าเนินการ หลังด าเนินการ 
- ค่าเคร่ืองจี ้(อาย>ุ8ปี)             0 บาท 
- ค่าแผ่นรองสื่อไฟฟ้า (Plate)                55 บาท 
- ค่าset ท าแผล                           50 บาท 
- ค่าผ้าเจาะกลางปลอดเชือ้                   30 บาท 
- ค่าถงุมือผ่าตดัปลอดเชือ้ 2 คู ่           24.8 บาท 
- ค่ายาชา Xylocaine Jelly 0.5 กรัม    1.73 บาท 

- คา่กรรไกร Metzenbuam                      40 บาท 
- คา่Arterial Clamp                                30 บาท 
- คา่ก็อส 4x4 1ห่อ                             18 บาท 
- คา่ไม้พนัส าลีเลก็ 1ห่อ                            4 บาท 
- คา่ถงุมือ Disposable ปลอดเชือ้ 1 คู ่  6.5 บาท 
- คา่ยาชา Xylocaine Viscous 0.5 ml   1.9 บาท 

รวมราคา                  161.53  บาท รวมราคา                    100.4  บาท  

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนและหลัง
ด าเนินการ 

ราคาลดลง 37.85% 



ตัวชีว้ัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการผ่าตัดพงัผืด

ใต้ลิน้ในทารกแรกเกดิ 

ร้อยละ > 10 31.12-31.45 

2. ลดค่าใช้จ่ายในการท าหตัถการ ร้อยละ ลดลง > 5% 37.85 

3.เพิ่มประสิทธิภาพในการได้รับนมแม่อย่างเพยีงพอ

หลังได้รับการแก้ไขภาวะลิน้ตดิ โดยประเมินจาก 

- LATCH score >8 

- Siriraj Tongue Tie score (STT score)>7 

ร้อยละ 80 100 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 



Delivery: ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในกระบวนการการผ่าตัด
พังผืดใต้ลิน้ ลดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการ
เคลื่อนย้ายผู้ ป่วย  

Cost:  
Direct ลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดพังผืดใต้ลิน้ 

Indirect ค่าห้องผ่าตัด ค่าแรง ค่าเสื่อมราคา  

Breast Feeding: ทารกสามารถดูดนมมารดาได้ดีขึน้ เร็ว สะดวก
ช่วยในการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  

 

 

สิ่ งที่ ได้รับการจากด าเนินการ 



กรรไกร Metzenbuam ไม่คม ท าให้ต้องตัดซ า้ บาดแผลไม่เรียบ 
ทารกเจ็บมากขึน้  

       

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 



ปรับปรุงอุปกรณ์ในการท าหัตถการให้มีประสิทธิภาพ  

ลดขัน้ตอนกับกิจกรรมการรักษาพยาบาลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะ/ขยายผล 



THANK YOU 


