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วิสัยทัศน 
 

 เปนสถาบันที่ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการในระดับช้ันนําของ
ประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
 

1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพื่อศึกษาการทํางานใหบริการผูปวยปากแหวง 
เพดานโหว อยางเปนสหวิทยาการและตอเน่ืองเปนระยะเวลานานสําหรับแพทย ทันต
แพทย และบุคลากรที่เก่ียวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงขั้นตติยภูมิ 
3. สรางและสงเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน Excellent 

Center 
5. ช้ีนําสังคม เพื่อใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูและรักษาอยางเปนสห

วิทยาการ 
 

วัตถปุระสงคหลัก 
 

1. สรางทีมงานสหสาขาวิชาชีพขึ้นมาดูแลรักษาผูปวยเพ่ือเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวยอยาง
เปนระบบตอเน่ือง มีการประเมินผล ติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอ เนนผูปวยเปน
ศูนยกลางและครอบครัวมีสวนรวม 

2. เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน และผลิตเอกสารทาง
วิชาการใหความรูแกประชาชน ครอบครัวผูปวยและทีมงาน 

3. เปนแหลงความรูสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย แพทยใช
ทุน แพทยประจําบาน และนักศึกษาในแตละสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

4. จัดรูปแบบของงานบริการใหเอื้อตอการทําวิจัยเปนทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ทําวิจัยโดย
อาศัยขอมูลการรักษาผูปวยที่เปนระบบ เพื่อประเมินผลการรักษา ตอบคําถามที่สงสัยทาง
คลินิก ปรับแนวทางในการดูแลรักษา และมีงานวิจัยที่เปนที่เช่ือถือในระดับนานาชาติ 

5. สามารถนําผลงานที่ศึกษาวิจัยมาสรางองคความรูและชี้นําสังคม เพื่อลดปจจัยการเกิด
ภาวะพิการแตกําเนิด 

6. เปนแบบอยางของการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพจากผูเช่ียวชาญตางสาขา มารวมมือ
กันทํางานเพื่อการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน ใหไดคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 
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การเงิน 
 รายรับจากคารักษาพยาบาล, เงินบริจาค 
 รายจาย 

กองทนุ 
 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 กองทนุศนูยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกาํเนดิบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 The Smile Train Treatment Grant 
               การสรางคุณคาใหศนูยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพกิารแตกําเนิดบริเวณศรีษะ    
           ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พันธกิจ 

  เปนสถาบันที่ดแูลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวทิยาการ ในระดับชั้นนาํ 
     ของประเทศ และภมิูภาค 

เปาหมาย 
1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพื่อศึกษาการทํางานใหบริการผูปวย        

ปากแหวง เพดานโหวอยางเปนสหวทิยาการ และตอเนือ่งเปนระยะเวลานาน
สําหรับ แพทย ทันตแพทย และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทกุระดับ จนถงึ 
ขั้นตติยภูมิ 

3. สรางและสงเสริมงานวจิัยที่มีคณุภาพ จนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาต ิ
4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลศิทางวชิาการและการรักษาพยาบาล 

เปน Excellent Center 
5. ชี้นําสังคม เพื่อใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูแลรักษาอยางเปน 

สหวทิยาการ 
 
 

-  กลยุทธในการเพิ่มผลงาน       -  กลยุทธในการพัฒนาการเจริญเตบิโตของสถาบัน 
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 ผูปวยและญาติไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพื่อการรักษาที่ครบถวนและตดิตามผลการรักษาเปนเวลานาน 
 บิดามารดา ครอบครัวผูปวย ตลอดจนประชาชนไดรับความรูเร่ืองโรค การดูแลรักษาผูปวย ใหความสําคัญวา ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษา 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
 คารักษาทีเ่หมาะสม รวมถึงการชวยเหลือจากกองทนุศนูยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร 
 ภาพลักษณที่ดีในสังคม 
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สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 
 มีคลินกิผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
 ดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิทยาการ 
ติดตามอยางสมํ่าเสมอจนโตเปน
หนุมเปนสาว 

 ลงทะเบียนผูปวย 
 จัดเก็บขอมูลผูปวยและนํามาใช
ประโยชนในดาน 
•  การเรียนการสอน 
• พัฒนาการบริการ 
• การทําวจิัย 

 รักษาผูปวยจนถึงขัน้ตติยภูมิ  
 สราง care map, CPG 
 สุมตรวจเวชระเบียนผูปวยเพื่อ
ตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 

 

สรางคุณคาจากผูปวย/ญาติ 
  ผูปวยไดรับการดูแลจากทีมสห
วิทยาการ 

 ลงทะเบียนผูปวย และติดตามการรักษา
สมํ่าเสมอเปนเวลานานจนเปนหนุมเปน
สาว 

 ติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษา 
 สนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะ
มารับการตรวจทีศู่นยฯ แกผูยากไร 

 ชวยเหลอืคารักษาพยาบาลแกผูปวย
ยากไร 

 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 

 
 
 
 
 

 

นวัตกรรม 
 จัดการประชุมประจําปของศนูยฯ 
 จัดหวัขอเสวนาสาํหรับทีมงานทกุเดอืน 
 สรางเครือขายกับ สาธารณสขุจังหวดั
สงขลา โรงพยาบาลศนูย  โรงพยาบาล
จังหวัด  โรงพยาบาลชมุชน ในการ
สนับสนุนและมีสวนรวมในการดูแล
รักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวอยาง
เปน    สหวิทยาการและขยายเครือขาย
ไปจังหวัดรอบขาง 

 สรางเครือขายกับโครงการดูแลผูปวย
ปากแหวง เพดานโหว พิการแตกาํเนดิ
บริเวณศีรษะ ใบหนาแบบสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, The Smile 
Train, โรงพยาบาลศิริราช  
มหาวิทยาลัยมหิดล,จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนตน 

 

เกณฑขอกําหนด + สังคม 
 การทํารายงานประจําปของศูนยฯ 
 การประกันคณุภาพโดยใช QA, CQI, 
HA, TQA 

 การทํา  Utilization Review    
 การทํา Knowledge Management 
 การประชาสัมพันธ 
 การรับบริจาค 
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บุคลากร (แพทย, ทันตแพทย, นักอรรถบําบัด, 
โสตสัมผสั, นักสังคมสงเคราะห, พยาบาล และ
เลขานุการ) 
 มีประสบการณ สามารถทํางานรวมกันเปน
ทีมสหวทิยาการ 

 ทํางานอยางมีคณุภาพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 มีการเรียนรู และการจดัการความรูมา
ประยุกตใชกับงานประจํา 

 สรางคณุคาใหสมาชิกเห็นความสําคัญของ
งานแตละสาขาอยางเทาเทียมกัน 

 สามารถเปนวทิยากร ถายทอดความรูและ
สรางทีมงานทดแทนได 

 

ระบบขอมูล 
 มีระบบขอมูล (Access) 
 มีการลงทะเบียนผูปวย 
 มีการนําขอมูลมาวิเคราะห 
 นําขอมูลไปใชในการทาํวิจัย นําเสนอในการประชุม   ทํา
รายงานประจําป รายงานตอแหลงทนุ  ประชาสัมพันธศนูยฯ 
และการขอทุนสนับสนนุเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผูปวยเพือ่
มารับการดูแลรักษาตอเนื่อง ทีค่ลนิิกผูปวย  ปากแหวง 
เพดานโหว 

 ทํา website ของศูนยฯ 

 

องคกร 
 สรางวัฒนธรรมองคกร เนนความสําคัญของงานแตละ
สาขาอยางเทาเทียมกนั ใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมสห
วิทยาการ 

 สรางความเปนผูนาํในแตละบทบาทของตน 

 ปรับทิศทางใหสมาชิกมีแนวคดิ  แนวทางในการรักษา
ผูปวยไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนนุ สงเสริมซึ่งกันและกนั 
โดยใชผูปวยเปนศนูยกลาง 

 เปนทีมงานแหงการเรียนรู 
 มีการทํางานรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผ์ล
โดยมผีูประสานงานทีด่ ี(Cases manager, coordinator) 

 สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการ
ทํางาน 

 
 

ปรับปรุงครั้งลาสุด  01/01/2556 



       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองคลอด
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร 

ภาควิชา
ศัลยศาสตร 

ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 
• ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 
• ภาควิชาศัลยศาสตรชองปาก 

                       และแมกซิโลเฟเซียล 

ผูปวย 

NICU 

ผูปวย 

หองตรวจผูปวยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครนิทร 

โสต ศอ นาสกิ วิทยา ศัลยกรรม กุมารเวชศาสตร 

โสตสัมผสั 

อรรถบําบัด 

 
คลินิก 

ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ผูปวย 

ระบบการใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
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Clinical Practice Guideline (CPG) for Management of Cleft Lip/Palate at 
Songklanagarind Hospital, Prince of Songkla University. 
 
PSU Cleft Center 
 
Newborn with cleft lip/palate 

 After patients are examined by pediatrician, notify Co-ordinator of PSU Cleft 
Center to visit and inform the parent by the cleft team.  All patients are notified 
for ENT examination and hearing test.  All patients have the appointment to 
attend Cleft Clinic at 3-6 months old and routine follow up every year. 

 For wide complete cleft lip and palate patients are consulted orthodontist to 
perform and advise to use the obturator. 

 All patients are consulted to plastic surgeon at division of Plastic Surgery, 
Department of Surgery, Songkla-nagarind Hospital. 
 

Cheiloplasty 
 The lip repair is performed when patient is 3-6 months old. 
 The method of repair depends upon the favorite of surgeon, but most of them 

are rotation advancement variation. 
 Primary nose reconstruction depends on the surgeon usually the modify Mc 

Comb’s technique is performed. 
 

Palatoplasty 
 The palate repair is performed when patient is 9 to 18 months old. The 

method of repair are two flaps palatoplasty with levator sling reconstruction. 
 Myringotomy with insertion of PE tubes if indicated is performed by ENT 

doctor at the same setting before palatoplasty. 
 All patients are attend the speech clinic. 

 

Cleft Clinic 
 All patients are attended at PSU Cleft Clinic. The patients are examined by 

disease manager and team to complete the treatment and evaluated the 
result.  All patients are follow up to Cleft Clinic every year until 20 years old. 
 

Lip/Nose revision 
 Patients who develop lip/nose deformity after primary lip repair will be 

scheduled for revision when they are 4-6 years old, 12 years old and 17-20 
years old if indicated. 
 

Speech evaluation 
 All cleft palate patient are evaluated the speech result when they are 5 years 

old. Patients who developed velopharyngeal incompetent will be examined by 
listening the speech, intra-oral examination and nasoendoscopy and plan for 
proper treatment. 
 

Alveoloplasty with bone graft 
 Patients with alveolar cleft are informed and advised to see the orthodontist 

and plan for orthodontic treatment and alveolar bone graft when they are 7-10 
years old. 
 

Orthognatic surgery 
 Patients who developed dentofacial deformity are informed and advised to 

see the orthodontist and oral-maxillofacial surgeon to examine and plan for 
proper management, at Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Prince of 
Songkla University. 
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ผลงานดานตางๆ 
 

1.  ดานผูปวยและสังคม 
2.  ดานกระบวนการภายใน 

• สรางความเปนเลิศในวชิาชพี 

• สรางคุณคาจากผูปวยและญาต ิ

• การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 

• สรางนวัตกรรม 
3.  ดานการเรียนรู และการพัฒนา 
4.  ดานการเงินและงบประมาณ 
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 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มารับการตรวจ
ที่หองตรวจผูปวยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทรในป พ.ศ.2555 ทั้งสิ้น 485 ครั้ง เปนจํานวน
ผูปวย 314 ราย (ดังตารางที่ 1) 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ใหบริการวิชาการอยางเปนสหวิทยาการ โดยเปดคลินิกผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ ทุกเดือน มีผูปวยที่ไดทําการนัดเขารับบริการในป พ.ศ.2555 ทั้งสิ้น 311 ราย 
ผูปวยมารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 251 ราย เปนผูปวยใหม 39 ราย และเปนผูปวยเกา 216 ราย 
(ดังตารางที่ 2) โดยมีผูปวยที่พลาดนัดในปน้ีจํานวน 58 ราย ทางศูนยฯ ไดติดตามกลับมา 
รับการตรวจรักษาได 44 ราย และยังมีผูปวยที่ไมสามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาไดอีก
จํานวน 16 ราย เน่ืองจากผูปวยไดยายที่อยู, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท และเสียชีวิต 

มีผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มารับการผาตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ลดลงจาก 75 รายในป พ.ศ. 2554 เปน 68 ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายใหม 
46 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2554 จํานวน 9 ราย การผาตัดรักษาภาวะเพดานโหวรวมกับผาตัดใส
ทอระบาย 9 ราย ผาตัดรักษาภาวะเพดานโหวรวมกับผาตัดDivision tongue tie 2 ราย ผาตัด
รักษาภาวะเพดานโหวและผาตัดตกแตงแกไขริมฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 1 ราย และมี
ผาตัดแกไขความพิการเพิ่มเติม (Secondary surgery) 9 ราย ผูปวย 1 รายที่ไดรับการผาตัด 
Primary repair facial Cleft No.7 right รวมเปนผูปวยที่ไดรับการผาตัดจากศูนยผูปวยปาก
แหวง เพดานโหวในป 2555 ทั้งสิ้น 56 ราย (ดังตารางที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานผูปวยและสงัคม 
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ตารางที่ 1  จํานวนครั้งที่ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ มาเขารับการตรวจทีค่ลนิิกผูปวยนอก 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

จํานวน (ครั้ง) 162 262 353 299 241 312 377 468 512 520 485 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มาเขารับการตรวจรักษา ที่คลนิิกผูปวย 
               ปากแหวง เพดานโหวฯ  

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

จํานวน (คน) 31 41 70 102 95 117 146 170 197 214 251 
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ตารางที่ 3  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มาเขารับการผาตัด 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

จํานวน (คน) 32 46 59 47 50 42 70 77 89 75 68 
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2012, 
Songkhla-nagarind Hospital, PSU-Cleft Center 

 
Primary surgery (58 surgeries) 

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (partial or complete)        15 
Primary Lip/Nose Bilateral Repair (partial or complete)             4 
Primary Cleft Palate Repair                        25 
Myringotomy with PE tube insertion             10 
Alveolar Bone Graft                            1 
Other: - Primary repair facial Cleft No.7 Right    1 

 - Division Tongue tie      2   
   
Secondary surgery (10 surgeries) 
 Secondary Cleft Palate (velopharyngeal) Repair             -  
 Lip/Nose Revision                  7 

Fistular Repair        2 
Lengthening columella       1 
Nose reconstruction        - 
Rhinoplasty with dermal fat graft       - 
Scar revision         - 
Maxillary osteotomy        - 

                 
                                       Total               68  
 
Remark 
 

  * Total = 56 cases 
 9 cases  =  Palatoplasty  and Myringotomy with PE tubes insertion 
 2 cases  =  Palatoplasty and Division tongue tie 
 1 case    =  Palatoplasty and Lip/Nose revision and  

                   Myringotomy with PE tubes insertion 
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 สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 
ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกผูปวยปากแหวง 

เพดานโหวฯ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลรายละเอียดของโรคความพิการรวม ถายภาพเก็บเปน 
Medical Photographs Library สําหรับติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมิน
ผลการรักษา นําขอมูลผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการรักษาที่ดีขึ้น หาวิธีการ
ใหการบริการผูปวยใหไดผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น และทํารายงานประจําปของศูนยฯ 

มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาปริญญาโท แพทย
และทันตแพทยที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในดานการดูแลผูปวยอยางเปนทีม 
สหวิทยาการ โดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง และความรวมมือของครอบครัว มีการติดตามประเมิน
ผลการรักษา และใหการรักษาตอเน่ืองเปนเวลานาน เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาครบถวน มี
การดูแลผูปวยแบบบริหารจัดการโรค เพ่ือไมใหผูปวยมีรูปพิการมากขึ้น จนทําใหตองผาตัด
แกไขความพิการกระดูกใบหนา ขากรรไกร ซ่ึงมีคาใชจายสูง ทําใหสิ้นเปลือง เปนการลด
คาใชจายในการดูแลรักษาโรคเฉพาะใหแกประเทศชาติ และที่สําคัญกวาคือ ผลการรักษารูป
พิการที่เกิดขึ้นไมไดผลดีเทากับการที่ผูปวยมารับการตรวจรักษาแกไข และติดตามผลการรักษา
ตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอ 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดรับการสนับสนุนจาก The Smile Train ซ่ึงเปน
องคกรอิสระดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวทั่วโลก มีสํานักงานใหญที่นิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใหมีการผาตัดและเพ่ิมคุณภาพในการรักษาแกผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการตางๆ ของศูนยฯ สําหรับผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
ครอบครัว ไดแก โครงการเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหวที่
ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว ในวันเด็กแหงชาติของทุกป ในป 
พ.ศ. 2555 มีผูปวยที่มารวมกิจกรรม 26 ราย ผูปกครองและญาติพ่ีนอง 98 ราย รวมเปน 124 
ราย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวและ
พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Knowledge Sharing 
Program) มีผูปวยเขารวมกิจกรรมตลอดจนมารับการรักษาและติดตามผลทั้งสิ้นจํานวน 129 
ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนยฯ ยังไดหาทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยและ
ครอบครัว สําหรับมารับการรักษาและติดตามผลที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว (Cleft 
Clinic) ทั้งสิ้นจํานวน 119 ครอบครัว ซ่ึงจัดทุกวันจันทรที่ 2 ของทุกเดือน ในป พ.ศ. 2555 ของ
ศูนยฯ และสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลรักษาผูปวย   
 
 
 

ดานกระบวนการภายใน 
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 สรางคุณคาจากผูปวยและญาต ิ
จัดทําโครงการ “กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดาน

โหวที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งที่ 6) ในวันเด็ก
แหงชาติ พ.ศ. 2555 เปนการเสริมสรางประสบการณชีวิต และนําไปพัฒนาศักยภาพสําหรับการ
พัฒนาตนเองและครอบครัว ทําใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข 
(โครงการ ภาพกิจกรรม และสรุปผลการประเมินการจัดโครงการอยูในภาคผนวก) 

จัดทําโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวงเพดาน
โหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” (Knowledge 
Sharing Program) ทุกเชาวันจันทรที่ 2 ของเดือน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
เลี้ยงดู ตลอดจนปญหาของผูปวยปากแหวง เพดานโหวแตละครอบครัว และประสบการณการ
แกไขปญหาทําใหครอบครัวอ่ืนๆ ที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําไปใชกับบุตรหลานของตนเองได 
มีการจัดของเลน เปของ The Smile Train ใหแกผูปวย จัดคาเดินทางใหแตละครอบครัว และ
อาหารกลางวัน แกผูเขารวมกิจกรรม (โครงการ ภาพกิจกรรม และสรุปผลการจัดโครงการอยูใน
ภาคผนวก) 

ปลูกฝงแนวคิดและคานิยมใหบิดามารดาผูปวยปากแหวง เพดานโหว เขาใจและเห็น
ความสําคัญของการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ตอเน่ืองสม่ําเสมอเปนเวลานาน จากทีมสห
วิทยาการ จนอายุ 20 ป ดวยความรวมมือของบิดามารดา เพ่ือใหผูปวยมีรูปลักษณและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกวา โดยที่ผูปวยที่มีภาวะปากแหวงและเพดานโหวจะตองไดรับการผาตัดโดยเฉลี่ย 4.7 
ครั้งตอราย ในเวลาที่เหมาะสมจนกระทั่งโตเปนหนุมเปนสาว ไมใชผาตัดเพียงครั้งเดียวก็ไดชีวิต
ใหมแลว 

สนับสนุนคารักษาพยาบาล และคาเดินทางแกผูปวยยากไรที่มารับการดูแลรักษาที่
ศูนยฯ และผาตัดรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร จากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดาน
โหวฯ และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
 

 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 
คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic) 
ทางศูนยฯ ไดจัดทํารายชื่อผูปวยทั้งหมดซึ่งจะมารับการตรวจที่คลินิกใหกับแพทย ทันต

แพทย และทีมงานกอนทุกครั้ง พรอมรายละเอียดของโรค ปญหาที่ตองดูแลรักษาตอเน่ือง หรือ
สมควรแกไขในแตละครั้ง มี Check list ของผูปวยทุกรายวาไดรับการตรวจอะไรมาบางครบถวน
ไหม เชน การตรวจรักษาความพิการรวม การตรวจหู ตรวจการไดยิน การผาตัดชนิดตางๆ 
ผูปวยที่มารับการดูแลรักษาที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จะไดรับการตรวจสุขภาพเด็ก 
วัดการเจริญเติบโต และการพัฒนาการโดยกุมารแพทย ตรวจหู ตรวจการไดยิน ฝกพูด โดยโสต 
ศอ นาสิก แพทย และทีมงาน ตรวจสุขอนามัยในชองปากและรักษาโดยทันตแพทย  



หนา 16 
 

และสงตอผูปวยไปรับการรักษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตรวจติดตามผลการผาตัดริมฝปาก และเพดานปากโดย
ศัลยแพทยตกแตง เตรียมผูปวยเพ่ือจัดสันเหงือก จัดฟนเพ่ือผาตัดปดสันเหงือกปลูกกระดูก และ
ผาตัดกระดูกใบหนา ขากรรไกร โดยทันตแพทยจัดฟนและศัลยแพทยชองปากและแมกซิโล 
เฟเชียล แนะนําใหผูปวยรับการผาตัดตกแตงริมฝปาก จมูก เพ่ิมเติม โดยใหพบศัลยแพทย
ผาตัดทานเดิมที่ไดผาตัดใหไว ประเมินผลการพูดของผูปวยเพดานโหว ที่ไดรับการผาตัดรักษา
ไปแลว เม่ืออายุ 5 ป โดยทีมงาน และบันทึกไว แนะนําบิดามารดา ผูปวยในการวางแผนการ
ตรวจพิเศษเพื่อหาสาเหตุของการพูดไมชัด โดยทํา Nasoendoscopy และวางแผนการรักษา
ดวยวิธีที่เหมาะสม ผูปวยทุกรายจะไดรับการถายภาพบันทึกเสียงพูดไว และจะไดรับการนัดให
มาตรวจติดตามผลการรักษาตอไปที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ปละครั้ง 

แผนพับ (Brochures) ไดทําแผนพับเพ่ือใหขอมูลแกบิดามารดาผูปวย ญาติ และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 7 ชุด และไดแจกแผนพับทั้งสิ้นจํานวน 2,086 ใบ ในป พ.ศ. 2555 

สมุดประจําตัวผูปวย มีการบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย การวินิจฉัยโรค ความพิการ
รวมประวัติการผาตัดรักษา ขอมูลความสําคัญของการผาตัดรักษาชนิดตางๆ ตารางการ
พัฒนาการของเด็กทารกวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน เร่ืองที่ทานควรบอกใหแพทยทราบ ความสําคัญ
ของฟนนํ้านมและการหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําใหฟนผุ การใหอาหารทารกและอาหารเสริม 
ตารางแสดงการใหภูมิคุมกันโรคที่เด็กควรไดรับ คําแนะนําในการใหวัคซีน ตารางบันทึกการ
เจริญเติบโตของเด็ก การตรวจพัฒนาการของเด็ก การใหนมกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว การ
ดูแลผูปวยหลังผาตัดปากแหวงเพดานโหว Check list สําหรับบันทึกการตรวจผูปวยเพื่อความ
ครบถวน ตารางบันทึกปญหาที่บิดามารดาพบระหวางอยูบาน และตารางบันทึกของทีมสหสาขา
วิชาชีพ ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนาทางดานการบริการผูปวยใหไดคุณภาพสูงสุดในการรักษา อีกทั้งยัง
เปนการเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลการรักษาผูปวยที่มารับการบริการที่คลินิกผูปวยปาก
แหวง เพดานโหวฯ ไดอยางครบถวนอีกดวย 

Clinical Practice Guideline, Flow Chart ไดจัดทํา Clinical Practice Guideline 
ของการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนการ
ตรวจสอบใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางครบถวน ไดจัดทํา Flow Chart เพ่ือแสดงระบบการ
ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพ่ือใหผูปวยสามารถ
เขาถึงการบริการ เพ่ือเปนแนวทางในการสงตอผูปวยภายในและนอกองคกร  
 

 สรางนวตักรรม 
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงาน 
และเพ่ือใหสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น เชน สามารถแจง
รายชื่อผูปวยที่มารับการตรวจใหกับแพทยเจาของไขไดกอนการตรวจ นําขอมูลผูปวยมาใชใน
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การศึกษาวิจัย นําภาพถายผูปวยจาก Medical Photographs Library มาประเมินผลการผาตัด
รักษา และสามารถนําไปศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการกระบวนการผาตัดรักษาเพื่อ เพ่ิมคุณภาพของ
ผลการผาตัดใหดียิ่งขึ้น สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลศูนยฯ เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประชุมวิชาการประจําปของสมาคม ราชวิทยาลัยไดโดยงาย รวดเร็ว ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน สามารถนําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผูปวยเพื่อประเมินผลการรักษาผูปวยเพดาน
โหว นําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผูปวยที่ไดทํา Nasoendoscopy มาศึกษาหาสาเหตุของ
การเกิดเสียงที่ผิดปกติมี hypernasality เพ่ือหาแนวทางวิธีการผาตัดที่เหมาะสม นําขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดทํารายชื่อผูปวยทั้งหมดที่มารับการตรวจที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดาน
โหวใหกับทีมงานกอนการออกตรวจ และเลขานุการศูนยฯ สามารถนําขอมูลน้ีไปใชในการติดตอ
กับผูปกครองผูปวยใหเขารวมกิจกรรม Knowledge Sharing Program รับการตรวจที่คลินิก
ผูปวยปากแหวง เพดานโหว เตรียมการสําหรับจัดอาหารกลางวัน และคาเดินทางของครอบครัว
ผูปวย นอกจากนี้ทางศูนยฯ สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลเพ่ือเลือกและติดตอกลุมผูปวย
เปาหมายที่จะมาเขารวมกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดาน
โหว และครอบครัวในวันเด็กแหงชาติ 

ปรับโฮมเพจของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ 
ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter เพ่ือประชาสัมพันธ
ศูนยฯ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ อยางตอเน่ือง มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน, 
เปนสื่อกลางใหประชาชนทั่วไปหรือผูที่บุตรหลานมีภาวะปากแหวง เพดานโหวสามารถ
ติดตอสื่อสารกับศูนยฯ เพ่ือสอบถามขอมูลความรูตางๆ ที่เปนประโยชนได 

ใหของขวัญของเลนแกผูปวยเด็กที่มารับการตรวจประจําปอยางสม่ําเสมอที่คลินิกผูปวย
ปากแหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทําบัตรอวยพรปใหม 2556 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเปนการประชาสัมพันธ
ศูนยฯ โดยสงใหแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทีมงานศูนยผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ ผูอํานวยการโรงพยาบาลและแพทยใหญสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัด ใน 7 
จังหวัดภาคใตตอนลาง นายกเหลากาชาดจังหวัดสงขลา ผูอุปการคุณที่ใหการสนับสนุนเงินทุน
กับศูนยฯ และครอบครัวผูปวยที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

สรางเครือขายกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในโครงการดูแล
รักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบครบวงจร (โครงการยิ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เปนหนวยบริการของสํานักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติ โดยลงทะเบียนผูปวย สงขอมูลประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย 
การผาตัด และตัวอยางเลือดผูปวยสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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สรางเครือขายกับ The Smile Train ในการมีสวนรวมใหการผาตัดรักษาผูปวยปาก
แหวง เพดานโหว โดยไมคิดมูลคา และเพิ่มคุณภาพของผลการรักษาโดยมีโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร เปนผูรวมโครงการ (Songklanagarind Partnership Hospital) เปนปที่ 6 ซ่ึงบริหาร
จัดการโดยศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริ เวณศีรษะใบหนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางศูนยฯ ไดจัดสงขอมูลการผาตัดพรอมภาพถาย 
ใหกับองคกร The Smile Train อยางสม่ําเสมอ 

สรางเครือขายกับ Operation Smile, บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) หรือ DTAC และ Kids Action for Kids โดยมีการตกลงในการสนับสนุนคาผาตัด
ศัลยกรรมตกแตงผูปวยปากแหวง เพดานโหว แผลเปนจากไฟไหม น้ิวติด น้ิวเกิน และผาตัด
ศัลยกรรมตกแตงอ่ืนๆ สําหรับผูดอยโอกาสในสังคม ทั้งผูปวยรายใหม และผูปวยรายเกา 
จํานวน 50 ราย รายละ 6,000 บาท และคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการรายละ 1,200 
บาท ไดเริ่มเปดตัวโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ชั้น 1 ลานหนางานผูรับบริการสัมพันธ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ภายใตชื่อโครงการ 
“ทําดีดวยใจ เพ่ือความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทย” ซ่ึงครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 3 โดยจัดเก็บรายได
เขากองทุนศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพ่ือ
สนับสนุนการทํางานเปนทีมสหวิทยาการของศูนยฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการทาง
วิชาการแกผูปวยและครอบครัว สนบัสนุนการเพิ่มพูนศักยภาพของทีมงานสหสาขาวิชาชีพ และ
การทําวิจัย เปนตน โครงการดังกลาวไดดําเนินการผาตัดรวบรวมขอมูล และไดทําการสรุปงาน
โดยการติดตามผลการผาตัดในกลุมผูปวยเหลานี้แลวเสร็จเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12  กรกฎาคม 
2555  

สรางเครือขายกับมูลนิธิตะวันฉาย และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมใน
โครงการ “การฝกพูดเด็กปากแหวง เพดานโหว จังหวัดเชียงราย” โดยมีกําหนดจัดคายฝกพูด
ระหวางวันที่ 15-18 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงราย (YMCA) และติดตาม 
คาย 5 เดือน ในเดือนธันวาคม 2555, เดือนกุมภาพันธ เมษายน มิถุนายน และสิงหาคม 2556 
ครั้งละ 1 วัน น้ัน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการดําเนินกิจกรรมเพื่อยังประโยชนแก 
ผูพิการปากแหวง เพดานโหวฯ และกระตุนใหมีการสงเสริมความรวมมือ ความชวยเหลือผูปวย
อยางเปนสหวิทยาการ และเปนการกระชับความสัมพันธระหวางเครือขาย   
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1.  ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสงคุณมาริษา  โพธิ์จุไร ซ่ึงเปนกรรมในทีมของศูนยผูปวยปาก
แหวง เพดานโหวฯ ไปเขารวมประชุมชี้แจง เร่ือง โครงการพัฒนาดูแลรักษาฟนฟู การแกไขการ
พูด ทันตกรรมจัดฟน และการผาตัดสําหรับผูปวยปากแหวง เพดานโหวในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ปงบประมาณ 2555 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ณ หองอารียา ชั้น 5 
โรงแรมเอเชียแอรพอรต (ดอนเมือง) ถนนพหลโยธิน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี น้ัน เพ่ือเปนสวน
หน่ึงในการผลักดันใหเกิดการดําเนินกิจกรรมเพื่อยังประโยชนแกผูพิการปากแหวง เพดานโหวฯ 
และกระตุนมีการสงเสริมความรวมมือ ความชวยเหลือและเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง
เครือขาย 

2.  ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสงบุคลากรในทีมของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ โดยมี
ผศ.ดร.วันธนี  วิรุฬหพาณิช และคุณภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ ซ่ึงเปนกรรมการของศูนยฯ เขา
รวมการประชุมวิชาการ ในหัวขอเร่ือง “Best Practice of Cleft Care Administration” ระหวาง
วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ ชั้น 6 หองสุคนธา โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ เพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน และจัดการความรูมาประยุกตใชกับงานประจําให
ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ ไดรับเชิญจากมูลนิธิตะวันฉาย และ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนวิทยากร ในการ
จัดโครงการ “การฝกพูดเด็กปากแหวง เพดานโหว จังหวัดเชียงราย” ระหวางวันที่ 15-18 
ตุลาคม 2555 ณ อาคาร วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงราย (YMCA) เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธ
ระหวางเครือขาย จึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทีมสหวิชาชีพผูชํานาญการเฉพาะทาง ใน
การผลักดันใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ  

4. ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนดานขอมูลไปใชในการจัดทํา
คู มือของคุณศิ ริ จันทร  แกวสนิท เรื่อง “คู มือในการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร” เพ่ือเพ่ิมความรูและความเขาใจในแผนการรักษาของผูปวยตาม
ชวงอายุตางๆ ซ่ึงจะทําใหสามารถใหการดูแลและใหคําแนะนําแกผูปวยและผูปกครองให
สามารถดูแลตนเองและผูปวยไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 
 
         

ดานการเรียนรูและการพฒันา 
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5.  สรางทีมงานในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (Knowledge 
Sharing) แกครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในป 2555 ทั้งสิ้นจํานวน 128 ครอบครัว 
โดยจัดประชุมกลุมผูปกครองมีการจัดกลุมตามอายุของผูปวย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณซ่ึงกันและกัน มีการบันทึกขอมูลความรูจากการเสวนา เพ่ือนํามาหาขอสรุป มีการ
นําขอมูลที่บันทึกมาสรางเปนเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม สภาวะทางสังคมจิตวิทยาของ
ผูปวย 

6. จัดทําและปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการ 
แตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
การใชงานจริง และเพ่ือใหสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  

7.  จัดทําและปรับปรุง Web site ของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ และเผยแพรขอมูล ขาวสาร ความรูตาง ๆ อยาง
ตอเน่ือง และมีความทันสมัยสามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ ไดอยางตอเน่ือง 

8.  จัดทํารายงานประจําปของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เพ่ือรายงานผลการ 
ดําเนินการและการพัฒนา ในดานผูปวยและสังคม ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและ
การพัฒนา และดานการเงินและงบประมาณ ตอแหลงทุนที่สนับสนุน และประชาสัมพันธ 
ตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาดิ (สปสช.) สภากาชาดไทย สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโครงการ “ตะวันฉาย” มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน
ตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 หนา 21 
 

  
 

เดือน วันท่ี
เงินจากกองทุนศูนยฯ ยกยอดจากป พ.ศ. 2554 668,469.63     

ม.ค. 6 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ม.ค. 55 600.00             
คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ม.ค.55 6,000.00          

9 ไดรับเงินบริจาค จาก นส.เสฎฐภัค  ศิริสุพงศ 500.00             
10 ไดรับเงินบริจาคจาก ด.ช. กันติธร  อินรัสพงศ 300.00             
16 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ธ.ค.54 1,800.00          

คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ธ.ค.54 7,546.16          
คาจัดทําและจัดสง ส.ค.ส.2555 6,725.00          

23 ไดรับเงินบริจาคจาก นางมาริษา  โพธิ์จุไร 240.00             
30 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค.55 4,200.00          
30 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ค.55 6,196.16          

ก.พ. 8 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ. 55 360.00             
คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ.55 6,000.00          

17 คากิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย ป 2555 31,104.20        
29 ไดรับเงินบริจาคจาก ครอบครัวเมธาสิทธิ์ 3,000.00          

มี.ค. 6 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ.55 1,800.00          
6 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.พ.55 6,515.00          
8 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค. 55 360.00             

คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค.55 6,000.00          
29 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มี.ค.55 1,800.00          

คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน มี.ค.55 8,911.20          
เม.ย. 12 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย. 55 360.00             

26 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย.55 6,000.00          
พ.ค. 6 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค. 55 360.00             

คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค.55 6,000.00          
14 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา เม.ย.55 3,000.00          

คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน เม.ย.55 9,657.00          
18 ไดรับเงินบริจาค จากคุณอุไรวรรณ  เหลืองธาดา 20,000.00        
22 ไดรับเงินบริจาค จากคุณเมรมณี  อุมนอย 10,000.00        

ยอดยกไป 702,509.63     121,294.72     

ของกองทนุศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนดิบรเิวณศีรษะใบหนา
รายงาน รายรบั - รายจายเงิน

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2555)

รายจาย
ป 2555

รายการ รายรับ

 
 

ดานการเงินและงบประมาณ 
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เดอืน วนัท่ี
ยอดยกมา 702,509.63     121,294.72     

มิ.ย. 1 คาลงทะเบยีนเขารวมประชมุวิชาการ น.ส.ภทัรวรรณ  กลัชาญพเิศษ 1,200.00          
คาลงทะเบยีนเขารวมประชมุวิชาการ  ผศ.ดร.วนัธน ี วิรุฬหพาณชิ 2,500.00          
คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา พ.ค.55 3,600.00          
คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจาํเดือน พ.ค.55 9,152.00          

26 คาลวงเวลา น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ งานประชมุวชิาการ TCCA 6,000.00          
คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดือน มิ.ย.55 6,000.00          
คาประกนัสงัคม น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน มิ.ย. 55 360.00             

ก.ค. 9 คาประกนัสงัคม น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ก.ค. 55 360.00             
10 ไดรบัเงนิบรจิาค จากนายสมชาย  ลูกหนมุารเจา 500.00             
13 คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา มิ.ย.55 1,800.00          

คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจาํเดือน มิ.ย.55 10,080.00        
25 คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดือน ก.ค.55 6,000.00          

ส.ค. 1 คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา ก.ค. 55 3,900.00          
คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจาํเดือน ก.ค. 55 9,267.00          

10 คาประกนัสงัคม น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ส.ค. 55 480.00             
22 คาตอบแทน Case manager โครงการ "ทาํดดีวยใจฯ" (DTAC) 37,500.00        
23 คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดือน ส.ค.55 6,000.00          
24 คาผาตดัรกัษา ด.ญ.พชัราภา  อสิโร HN.1202035 โครงการ DTAC 6,000.00          

ก.ย. 11 ไดรบัเงนิบรจิาค จากคณุควนคดิ  รตันพนัธุ 800.00             
18 คาประกนัสงัคม น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ก.ย. 55 480.00             
24 คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดือน ก.ย.55 6,000.00          

ต.ค. 2 คาใชจายสงเอกสารโครงการ "ทาํดดีวยใจฯ" (DTAC) 893.45             
คาจัดซ้ือชอดอกไมเยีย่ม ผศ.พญ.วิภาพรรณ  ฤทธิถ์กล 800.00             
คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา ส.ค. 55 3,000.00          
คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจาํเดือน ส.ค. 55 7,662.00          

ต.ค. 3 คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา ก.ย. 55 4,200.00          
คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจาํเดือน ก.ย. 55 8,955.00          

8 คาประกนัสงัคม น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ต.ค. 55 480.00             
ยอดยกไป 703,809.63     263,964.17     

ของกองทุนศนูยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกาํเนิดบรเิวณศีรษะใบหนา
รายงาน รายรบั - รายจายเงนิ

( ณ มกราคม - ธนัวาคม 2555)

รายจาย
ป 2555

รายการ รายรบั
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เดอืน วนัที่
ยอดยกมา 703,809.63     263,964.17     

ต.ค. 19 คาสนบัสนุนโครงการ "การฝกพูดเดก็ปากแหวง เพดานโหว จ.เชียงราย" 25,070.00        
คาจดัทาํซองจดหมายของศนูยฯ 1,070.00          
คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา ต.ค. 55 2,700.00          
คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดอืน ต.ค. 55 8,926.80          
คาจดัซ้ือกระเชาผลไมเยีย่มบิดา นพ.ปริญญา  ญาณพิสิฎกลุ 800.00             
คาเดนิทางนพ.วิชยั  ช้ีเจรญิไปโครงการ "การฝกพูดฯ จ.เชยีงราย" 11,350.00        

26 คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ต.ค.55 6,000.00          
พ.ย. 13 ไดรับเงนิบรจิาค จากคณุควนคดิ  รัตนพนัธุ 300.00             

15 คาประกนัสังคม น.ส.เทอดขวญั  ชีเ้จรญิ เดอืน พ.ย. 55 480.00             
คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน พ.ย.55 6,000.00          

ธ.ค. 6 ไดรับเงนิบรจิาค จากคณุโชตกิา  โสโน 1,000.00          
11 คาพาหนะเดนิทางมาตดิตามผลการรกัษา พ.ย. 55 2,400.00          

คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดอืน พ.ย. 55 6,670.00          
คาประกนัสังคม น.ส.เทอดขวญั  ชีเ้จรญิ เดอืน ธ.ค. 55 480.00             

21 คาจาง น.ส.เทอดขวญั  ช้ีเจรญิ เดอืน ธ.ค.55 6,000.00          
27 คาจดัทาํหนงัสือครบรอบ 10 ป ของศนูยฯ 111,000.00      

คาจดัทาํและจัดสง ส.ค.ส.2556 7,695.00          
รวมท้ังสิน้ 705,109.63     460,605.97     

ยอดเงนิคงเหลอื 244,503.66     

ของกองทนุศนูยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนดิบริเวณศรีษะใบหนา
รายงาน รายรบั - รายจายเงนิ

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2555)

รายจาย
ป 2555

รายการ รายรับ
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 โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” เปนโครงการในความรวมมือระหวาง กระทรวง
สาธารณสุข สภากาชาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือถวายเปน
พระราชกุศล เน่ืองในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 โครงการ “The Smile Train” เปนองคกรการกุศลที่ไมหวังผลกําไร เพื่อดูแลรักษา
ผูปวยปากแหวง เพดานโหว มีสํานักงานใหูอยูที่ New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ไดสนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษา และดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว ของ
ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทรเปน Partnership 
Hospital 

 
 โครงการ “ทําดีดวยใจ เพื่อความสุข และรอยยิ้มของเด็กไทย” เปนโครงการใน
ความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile) บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC โรงพยาบาลสงขลานครินทร ภาควิชา
ศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
 
 กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวงเพดานโหว ที่
ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว” (งานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2555)  

 
 กิจกรรม“Knowledge Sharing Program” แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของ
ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

 
 กิจกรรม “Cleft Clinic” คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวยจากทีมสห
สาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ
ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 

 

โครงการและกิจกรรม 
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โครงการยิ้มสวย เสียงใส 
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รายการ

1.  ผาตดัรมิฝปาก

2.  ผาตดัเพดานปาก

3.  ผาตดัตกแตงรมิฝปากเพิม่เตมิ

4.  ผาตดัแกไข Fistula ท่ีเพดานปาก

5.  ผาตดัสนัเหงือก

รวมทัง้สิน้

สรปุผลการผาตัดผูปวยโครงการ "ยิม้สวย เสยีงใส" ป 2555 ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร 

คดิเปนรอยละจาํนวน (ราย)

27.0310

19 51.35

6 16.22

37 100.00

2 5.41

0 0

สรุปผลการผาตัดผูปวยโครงการ "ย้ิมสวย เสยีงใส" ป 2555 
ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร

5.41% 27.03%
16.22%

51.35%

1.  ผาตดัริมฝปาก

2.  ผาตดัเพดานปาก

3.  ผาตดัตกแตงรมิฝปากเพ่ิมเตมิ

4.  ผาตดัแกไข Fistula ทีเ่พดานปาก
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Sample cleft cases with pre and post-operative photos 

 
Patient No.1  
 

 
Pre operative Post operative 

 
Name : F.A.  Gender : Male   Age : 4 months. 
DX : Unilateral complete cleft lip and cleft palate left. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital. 
Date of the surgical treatment : 12/1/2012. 
Type of Operation : Primary Lip Nose Unilateral. 
Type of Repairs : Rotation-Advancement Variant. 

 
Patient No.2  
 

Pre operative Post operative 

 
Name : D.R.  Gender : Female  Age : 4 months. 
DX : Bilateral complete cleft lip and cleft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital. 
Date of the surgical treatment : 9/2/2012. 
Type of Operation : Primary Lip Nose Bilateral. 
Type of Repairs : J.B. Mulliken technique. 
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Patient No.3 
 

  
Frontal view Lateral view 

 
Pre operative Post operative 

 
Name : P.D.  Gender : Female  Age : 2 years. 
DX : Cleft of soft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 13/9/2012 
Type of Operation : Primary Cleft Palate / Other 
Type of Repairs : 2 Flaps with in travala-veloplasty and Release tongue tie. 

  

Patient No.4  
 

  
Pre operative Post operative 

 
Name : S.A.  Gender : Male   Age : 19 years. 
DX : Bilateral complete cleft lip and cleft palate 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 22/3/2012 
Type of Operation : Lip Nose Revision / Rhinoplasty 
Type of Repairs : Ear cartilage graft at nasal tip. 
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Patient No.5 
 

  
Pre operative Post operative 

 
Name : T.S.  Gender : Male   Age : 2 years 
DX : Unilateral complete cleft lip and cleft palate left. 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 27/9/2012 
Type of Operation : Fistula Repair 
Type of Repairs : Closure Palatal fistula by turn over flap and left palatal flap. 
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SUMMARY 
The Smile Train 2012 

Interventions Statistics 

Uploaded Interventions 57 

Unreviewed 0 

Rejected 1 

Accepted 56 

Combos 0 

Reimbursable (Accepted + Combos) 56 

 

Interventions with Secondary Operations Only Statistics 

Interventions with Secondary Operations Only 10 

Accepted 10 

 

Accepted Operation Type Operations Percentage 

Alveolar Bone Graft 0 0 

Fistula Repair 2 2.99 

Lip Nose Revision 11 16.42 

Primary Cleft Palate 25 37.31 

Primary Lip Nose Bilateral 5 7.46 

Primary Lip Nose Unilateral 14 20.9 

Secondary Cleft Palate 0 0 

Other 10 14.93 

Total number of operations 67   

Total number of secondary operations 21  

Percent of secondary operations  31.34 

Combos (primary lip and primary palate) 0  
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โครงการ ทําดีดวยใจ เพือ่ความสุขและรอยยิ้ม ของเด็กไทย 
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โครงการ “ทําดีดวยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย” 
 

ทางมูลนิธิสรางรอยย้ิม (Operation Smile) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC ไดทําหนังสือขออนุญาตจัดทํา “โครงการทําดีดวยใจ เพ่ือความสุข 
และรอยยิ้มของเด็กไทย” ซ่ึงเปนโครงการในความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation 
Smile) บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร ภาควิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
ในวันที่ 27 กันยายน 2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือผาตัดศัลยกรรมตกแตงผูปวยปากแหวง เพดาน
โหว แผลเปนจากไฟไหม น้ิวติด น้ิวเกิน และผาตัดศัลยกรรมตกแตงอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมผูปวยใน
โครงการนี้ มีทั้งผูปวยรายใหม และรายเกา จํานวน 50 ราย และเริ่มทําการแถลงขาวเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ ชั้น 1 ลานหนางานผูรับบริการสัมพันธ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร โดยมีรศ .นพ .สุเมธ  พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร คุณพีระพงษ  กลิ่นละออ  ผูอํานวยการสํานึกรักบานเกิด โครงการทําดีทุกวัน บริษัท 
โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC  Mr.Martin Brekke from Kids 
Action for Kids ประเทศนอรเวย  นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ หัวหนาศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด
บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคุณฑิตยากร พรหมเดเวช ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ มูลนิธิสรางรอยยิ้ม เปนผูรวมในพิธีเปดและแถลงขาว 
 
ทีมแพทยในโครงการ Operation Smile 

1. นพ.วิชัย   ชี้เจริญ  ศัลยแพทยตกแตง / หัวหนาทีมผาตัด 
2. พญ.อรวรรณ   ชาญสันต ิ ศัลยแพทยตกแตง 
3. นพ.ธวัช   ชาญชญานนท วิสัญญีแพทย / หัวหนาทีมวิสัญญี 
4. คุณยุพิน   อภิสิทธิ์วงศ วิสัญญีพยาบาล 
5. คุณนุสรา ดิลกรัตนพิจิตร วิสัญญีพยาบาล 
6. คุณศิริจันทร แกวสนิท ผูประสานงานโครงการ 
7. คุณมยุเรศ ลีลาวรวุฒิ พยาบาลหองผาตัด 
8. คุณเกศราพร   ชื่อนจิตตศิริ พยาบาลหองผาตัด 
9. คุณศรัณยู  ถิ่นจะนะ พยาบาลหองพักฟน 
10. คุณนพพร เกตุวลิัย  พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 
11. คุณภัทรวรรณ กัลชาญพิเศษ พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 
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งบสนับสนุนในการดูแลผาตัดรักษา 
 ทางโครงการสรางรอยยิ้มไดสนับสนุนคาใชจายรวมเปนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท ดังน้ี 
 1.  สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว และผูปวยพิการ
อ่ืนๆรวมดวย จํานวน 50 รายๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยไดทําการ
สงมอบยอดเงินในการสนับสนุนสําหรับผูปวยที่รับการผาตัดในโครงการทั้งสิ้นไดจัดสงเขาบัญชี
ของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 
565-2-09777-0 นําเขากองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เพ่ือใชจายในกิจกรรมศูนย
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
 2.  สนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
60,000บาท (จํานวน 50 ราย x 400 บาท x 3 ครั้ง) โดยแบงจายเปน 3 งวด คือ วันคัดกรอง วัน
ผาตัด และวันติดตามผลการรักษา โดยสงมอบยอดเงินในการสนับสนุนคาพาหนะในการ
เดินทางมารับบริการเขามูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายใน
การเดินทางของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมโครงการ โดยงานสิทธิประโยชนผูปวย
เบิกจายตามระบบการชวยเหลือผูปวยยากไรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
การผาตัดรักษาผูปวยในโครงการ 
 จํานวนผูปวยในโครงการ 50 ราย ไดเริ่มทํางานการผาตัดตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2554 
และสิ้นสุดการผาตัดรักษาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 (ดังเอกสารที่แนบ) 
  

ผูปวยที่มาทาํการผาตัดรักษา จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  Cleft lip and Cleft palate 38 76 

2.  ความพิการอื่น ๆ 12 24 

รวมทั้งสิ้น 50 100 
 

สรุปการผาตัดผูปวยในโครงการ
 "ทําดีดวยใจ เพื่อความสุขและรอยย้ิมของเด็กไทย"

2. Other  24%

1. Cleft lip and 
Cleft palate 76%
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 
เพดานโหว ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
และครอบครัว  ครั้งที่ 6” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2555) 

 
 

ชื่อกิจกรรม 
กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวงเพดานโหว ที่ไดรับ 

การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว คร้ังที่ 6” (งานวันเด็กแหงชาติป 2555) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ภาวะปากแหวง เพดานโหว เปนความพิการแตกําเนิดที่มีผลกระทบกับรูปลักษณะบน
ใบหนา การพูดการไดยิน ตลอดจนปญหาทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว ผูปวยเหลานี้
อาจมีปญหาทั้งดานการเจริญเติบโตการพัฒนาทางดานจิตใจ และการแสดงออกในการเขาสู
สังคม ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงคในการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ใหมีใบหนา 
เสียงพูดที่ปกติหรือใกลเคียงปกติใหมากที่สุด มีการพัฒนาการที่ดีสามารถเขากับสังคม ใชชีวิต
ไดอยางคนปกติ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทางศูนยฯ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยเหลานี้และครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บขอมูลในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ มาศึกษาเปนบรรทัดฐาน เปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และนํามาปรับปรุงการ
ทํางานของศูนยฯ เพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับประโยชนอยางเต็มที่ 
 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหเกิดการเรียนรูตนเองและผูอ่ืนยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล 
2.   เพื่อสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมทีม่อียูใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจบัุนได 
3.   เพื่อเสริมสรางประสบการณในการสื่อสารและการแสดงออกของผูปวยในทาง

สรางสรรค 
4.   เพื่อสงเสริมทักษะในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสงัคม  
5.   เพื่อเสริมสรางความสัมพนัธ และการมีสวนรวมระหวางผูปวย บิดามารดา และ

โรงพยาบาล 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
 รศ. นพ. วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง 
กรรมการ 

1.  ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 
 2.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล ทันตแพทยจัดฟน 
 3.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช ศัลยแพทยชองปากและแมก็ซิโลเฟเซียล 
 4.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท ศัลยแพทยชองปากและแมก็ซิโลเฟเซียล 

5.  ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถยีร โสต ศอ นาสิกแพทย 
 6.  พญ.จตุรพร  แสงกูล   จิตแพทยเดก็ 

7.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานิช  พยาบาลศาสตร 
 8.  พญ.อรวรรณ  ชาญสนัติ   ศัลยแพทยตกแตง 
 9.  ผศ.พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ  วิสัญญีแพทย 
 10. อ.พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล วิสัญญีแพทย 

11. นายมูฮาํมัด  โรจนอุดมศาสตร งานโสตทัศนศึกษา 
12. นางสาวชลีพร  เตียวจาํเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร 
13. นางสาวนพพร  เกตวุิลัย  พยาบาล 
14. นางศิริจันทร  แกวสนทิ  พยาบาล  
15. นางสาวภทัรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 
16. นางสาวอนงคนาถ  ฆังคัสโร  ประชาสัมพันธ  
17. นางเสาวณิต  พรหมจรรย  นักสงัคมสงเคราะห 

 18. นางมาริษา  โพธิจ์ุไร   เลขานุการศูนยฯ 
 
กลุมเปาหมาย 
 ผูปวยปากแหวง เพดานโหว จํานวน  40 ราย ที่มีอายุต้ังแต 5-10 ป และเขามารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมที ่1  คือ  กลุมผูปวยที่มอีายุ 5 - 7 ป 
  กลุมที ่2  คือ  กลุมผูปวยที่มอีายุ 8 – 10 ป 
 
สถานที่และเวลาดาํเนินการ 
 ณ หอง Med 600  ชัน้6  อาคารแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร  
เวลา 12.00–15.00 น. 
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ตารางเวลาดําเนินโครงการ 
 วันเสารที ่14  มกราคม  2555  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

เวลา  12.00 – 12.15 น.  ลงทะเบียน  
  12.15 – 13.00 น.  รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 13.05 น.  ประธานกลาวตอนรับ และเปดงาน 
  13.05 – 14.45 น.    กิจกรรม 

14.45 – 15.00 น.  แจกรางวัลและของขวัญ 
  15.00 – 15.05 น.  ประธานกลาวปดงาน 
 
วิธีการดําเนนิโครงการ 

กิจกรรม 
พฤศจกิายน ธันวาคม มกราคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. รางโครงการและจัดประชุม 
2. วางแผนการดําเนนิงาน 
3. ดําเนนิงานและติดตอประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพรอมของโครงการ 

  5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ  

            

 
การประเมินผลโครงการ 

การประเมนิผลโครงการในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด  
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 
 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน 37,026 บาท ซึ่งเปนคาใชจาย 
ดังนี้ 
 1.  คาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 250 ชดุ ๆ ละ 50 บาท              12,500  บาท 
 2.  คาของรางวัล       7,500  บาท 
 3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี             1,500  บาท 
 4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส     5,000  บาท 
 5.  คาไอศกรมี             900  บาท 
 6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาที ่ 6,260  บาท 
 7.  เบ็ดเตล็ด       3,366  บาท 
     รวมทั้งสิ้น                   37,026  บาท 
                            (สามหมื่นเจ็ดพันยีส่ิบหกบาทถวน) 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูตนเองมีปฏิสัมพันธกับผูปวย
ดวยกันเอง บิดามารดา และบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณในการ
ส่ือสารแสดงออกในเชิงสรางสรรคเสริมสรางทักษะใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมั่น ใจไดวา
จะสามารถเปนสมาชิกที่ดีมีคุณภาพของสังคมได 
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 
เพดานโหว ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
และครอบครัว  ครั้งที่ 6” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2555) 
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สรุปผลการจัดโครงการ 
“กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งที่ 6)”  

วันเสารที่ 14  มกราคม  2555  เวลา 12.00–15.00 น. 
ณ หอง Med 600 ช้ัน 6  อาคารแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
 1.  รศ. นพ.วิชยั  ชีเ้จริญ   ศัลยแพทยตกแตง 

2.  ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 
 3.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล ทันตแพทยจัดฟน 
 4.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช ศัลยแพทยชองปากและแมก็ซิโลเฟเซียล 
 5.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท ศัลยแพทยชองปากและแมก็ซิโลเฟเซียล 

6.  ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถยีร โสต ศอ นาสิกแพทย 
 7.  พญ.จตุรพร  แสงกูล   จิตแพทยเดก็ 

8.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานิช  พยาบาลศาสตร 
 9.  พญ.อรวรรณ  ชาญสนัติ   ศัลยแพทยตกแตง 
 10. อ.พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล วิสัญญีแพทย 

11. นายมูฮาํมัด  โรจนอุดมศาสตร งานโสตทัศนศึกษา 
12. นางสาวชลีพร  เตียวจาํเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร 
13. นางสาวนพพร  เกตวุิลัย  พยาบาล 
14. นางศิริจันทร  แกวสนทิ  พยาบาล  
15. นางสาวภทัรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 
16. นางสาวอนงคนาถ  ฆังคัสโร  ประชาสัมพันธ  
17. นางเสาวณิต  พรหมจรรย  นักสงัคมสงเคราะห 

 18. นางมาริษา  โพธิจ์ุไร   เลขานุการศูนยฯ 
 
จํานวนผูเขารวมโครงการ ทัง้หมดจาํนวน 124 คน แบงเปน 
 -  ผูปวยที่ไดรับการผาตัดปากแหวง เพดานโหวทั้งหมด  จํานวน    26  คน 
 -  ผูติดตาม (ผูปกครอง ญาต ิพีน่อง) ทั้งหมด  จํานวน    98  คน 

                       รวมทั้งหมด                     จํานวน  124  คน 
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 
 งบประมาณการจัดทําโครงการกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย
ปากแหวงเพดานโหวฯ ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน 31,104.20 บาท 
ซึ่งเปนคาใชจายจริง ดังนี้ 
 1.  คาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 250 ชดุๆ ละ 50 บาท               10,755.00  บาท 
 2.  คาของรางวัล       8,333.00  บาท 
 3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี             1,446.00  บาท 
 4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส     3,310.20  บาท 
 5.  คาไอศกรมี       1,000.00  บาท 
 6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษา  6,260.00  บาท 

7.  เบ็ดเตล็ด             00.00  บาท 
          รวมทั้งสิ้น                      31,104.20  บาท 
            (สามหมื่นหนึ่งพนัหนึ่งรอยสี่บาทยี่สิบสตางค) 
 

ผลจากแบบประเมินไดรบัคําตอบมาจํานวน 35 คน มีผลสรุปเปนเปอรเซ็นตดังนี้ 
 

หัวขอ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง 

1.  สถานที่จัดงาน 
2.  อาหารและเครื่องดื่ม 
3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 
4.  กิจกรรม วาดภาพ ระบายสี 
5.  กิจกรรม เลนเกม 
6.  กิจกรรม แนะนําตนเอง 
7.  กิจกรรม เลาเรื่องดวยภาพ 
8.  ของรางวัลและของที่ระลึก 

66 
51 
31 
57 
60 
34 
43 
60 

31 
40 
66 
37 
31 
57 
46 
34 

3 
6 
- 
6 
9 
3 
11 
6 

- 
3 
3 
- 
- 
6 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   

   9.  ถามีการจัดกิจกรรมครั้งตอไป สวนใหญสนใจที่จะมาเขารวมกิจกรรมกับทางศนูยฯ ไดใน
คร้ังตอไป   
    10. วันและเวลาที่สะดวกมารวมกิจกรรม สวนใหญสะดวกวนัเสาร ชวงเวลา 12.00-15.00 น.     
    11. กิจกรรมที่อยากใหจดัในครั้งตอไป โดยสวนใหญอยากใหจัดกิจกรรมเหมือนเดิมอยางนี้
ทุกป สวนกิจกรรมอื่นๆ ที่เสนอแนะมา เชน ทําอาหาร, เกาอี้ดนตรี, เกมสคําศัพท, เกมสทาย
ภาพ และเกมสสําหรับเด็กเล็ก  
    12. ขอเสนอแนะอื่นๆ สวนใหญมีความเห็นวารูปแบบที่จัดมาเหมาะสมอยูแลว และ
นักศึกษาพยาบาลนารักทกุคน 
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“Knowledge Sharing Program” (KM) 
ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 
 

ชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรม “Knowledge Sharing Program” หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ผูปวยที่มีภาวะปากแหวง เพดานโหว แมวาไดรับการผาตัดรักษาแลว ยังมีปญหาทาง
จิตใจ ความรูสึกของผูปวยเองและครอบครัววาสามารถปรับตัวใหเขาสูสังคมไดอยางคนปกติ
หรือไม ผูปวยบางคนอาจถูกเพื่อน ๆ และคนรอบขางลอเลี่ยน จนทําใหสูญเสียความมั่นใจ หรือ
ปลีกตัวหลีกหนีจากเพื่อน ๆ หรือสังคม ผูปวยบางคนอาจมีความกาวราวโดยไมรูตัว ทางศูนย
ผูปวยปากแหวง  เพดานโหว  และพิการแตกํา เนิดบริเวณศีรษะใบหนา  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร จึงไดจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันของครอบครัว
ผูปวยปากแหวง เพดานโหว โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ  และ
ครอบครัวผูปวย สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงซึ่งกันและกัน ใหความ
ชวยเหลือกันระหวางครอบครัวตาง ๆ และสามารถเปนที่พึ่งพาซึ่งกันและกันในดานของ
ประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และการปรับตัวของผูปวยแตละคนมาเปนตัวอยางและนํามาใชกับ
ครอบครัวของตนเอง  เพื่อใหผูปวยสามารถเขาสังคมไดใชชีวิตไดอยางคนปกติ และเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลและปญหาในการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณซึ่งกันและกันมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและนํามาปรับปรุงการทํางานของ
ศูนยฯ เพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับประโยชนสูงสุด 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความสัมพนัธอันดีระหวางศนูยฯ และครอบครัวผูปวย 
2. เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู ความชวยเหลือซึ่งกนัและกันระหวาง 

ครอบครัวผูปวย  
3. เพื่อเปนทีพ่ึ่งพาซึ่งกันและกนัในดานของประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และดานจติใจ 
4. เพื่อเก็บปญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กนัและกนันาํมาศึกษาวิจยั 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1.  รศ.นพ.วิชยั  ชีเ้จริญ   ประธานกรรมการ 

2.  ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กรรมการ 
 3.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล กรรมการ 

4.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทนรานนท   กรรมการ 
5.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช กรรมการ 

           6.  ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถยีร กรรมการ 
           7.  ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ   

8.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพาณิช  กรรมการ  
           9.  พญ.อรวรรณ  ชาญสนัต ิ  กรรมการ 
           10.  นพ.ปริญญา  ญาณพิสิฎกุล  กรรมการ 

11.  พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล  กรรมการ 
12.  น.ส.ติรยา  พึ่งตระกูล  กรรมการ 

           13.  น.ส.อนงคนาถ  ฆังคัสโร  กรรมการ 
           14.  น.ส.นพพร  เกตุวิลัย   กรรมการ 
           15.  น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

16.  นางเสาวณิต  พรหมจรรย  กรรมการ 
           17.  นางศิริจันทร  แกวสนทิ  กรรมการและเลขานุการ 
           18.  นางมารษิา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมเปาหมาย 
 กลุมผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหว จาํนวนประมาณ 7-10 ครอบครัว เขามารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 
  กลุมที ่1  คือ  กลุมผูปกครองที่มีผูปวยอายุตํ่ากวา 5 ป 
  กลุมที ่2  คือ  กลุมผูปกครองที่มีผูปวยอายุ 5 ปข้ึนไป 
 

สถานที่และเวลาดาํเนินการ 
 ชั้น 1  ณ  หองประชุมฝายเภสัชกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครนิทร  

ทุกวนัจนัทรที่ 2 ของทุกเดือน 
เวลา  10.00 – 10.15 น.  ลงทะเบียน   

  10.15 – 10.20 น.  ประธานกลาวตอนรับ และเปดงาน 
  10.20 – 11.30 น.  จัดกลุมทาํกิจกรรม 

11.30 – 12.00 น.    รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
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วิธีการดําเนนิโครงการ 
 

กิจกรรม 
เดือนกอนทํากจิกรรม เดือนที่ทํากจิกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. รางโครงการและจัดประชุม 
2. วางแผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพรอมของโครงการ 

   5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ  

        

 
งบประมาณการดําเนินโครงการ 
 งบประมาณการจัดทําโครงการชมรมผูปกครองของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ได

จากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  9,625  บาท ซึ่งเปนคาใชจาย ดังนี้ 
 1.  คาพาหนะเดินทางมาพบแพทย ครอบครัวละ 500 บาท 5,500  บาท 

2.  คาตอบแทนเจาหนาที ่      1,500  บาท 
 3.  คาอาหาร         1,240  บาท 
 4.  คาขนม         200  บาท 
 3.  คาเครื่องดื่ม          150  บาท 
 3.  คาของเลน         160  บาท 
 4.  เบ็ดเตล็ด         875  บาท 
   รวมทั้งสิ้น             9,625  บาท 
    (เกาพันหกรอยยี่สิบหาบาทถวน) 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมกิจกรรมไดมีการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางศูนยฯ และครอบครัวผูปวย อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู 
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางครอบครัวผูปวย 
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กิจกรรม Knowledge Sharing Program (KM)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 47 
 

สรุปผลการจัด 
“กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2555” 

Knowledge Sharing Program (KM)  
 

คาใชจายและจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  KM  
 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปาก
แหวง เพดานโหวฯ ไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซึ่งเปนคาใชจายและจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(ครอบครัว) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 เดือนมกราคม 2555 8 7 6,196.16 
2 เดือนกุมภาพนัธ 2555 8 8 6,515.00 
3 เดือนมีนาคม 2555 12 12 8,911.20 
4 เดือนเมษายน 2555 13 12 9,657.00 
5 เดือนพฤษภาคม 2555 12 12 9,152.00 
6 เดือนมิถนุายน 2555 14 14 10,080.00 
7 เดือนกรกฎาคม 2555 12 12 9,267.00 
8 เดือนสิงหาคม 2555 9 9 7,662.00 
9 เดือนกันยายน 2555 15 15 8,955.00 
10 เดือนตุลาคม 2555 11 10 8,926.80 
11 เดือนพฤศจกิายน 2555 8 8 6,670.00 
12 เดือนธันวาคม 2555 11 10 7,764.00 

รวมทั้งสิ้น 133 129 99,756.16 
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Cleft Clinic 
หรือคลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

ชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรม “Cleft Clinic” หรือกิจกรรมติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวย จากทีมสห
สาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 
หลักการและเหตุผล 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ไดกอต้ังมาตั้งแตป พ.ศ.2545 และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค แผนที่ทางกลยุทธ และแนวคิดที่ยึดเอาผูปวยเปนศูนยกลาง โดย
ทํางานเปนสหสาขาวิชา และชวยเหลือผูปวยยากไรของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาโดยตลอดจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหนาที่หลักของศูนยก็คือ การเปนผูดูแลกลุมผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา ไมไดมีปญหาเฉพาะปากแหวง หรือเพดานโหวเทานั้น 
เนื่องจากผูปวยกลุมนี้อยูในวัยที่กําลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  ทําใหมีรูปพิการเกิดขึ้น
ตามมา เมื่อเวลาผานไปหลายปหลังการผาตัด เนื่องจากแผลเปนดึงร้ัง เนื้อเยื่อปกติเจริญเติบโตได
ดีกวาแผลเปน จึงตองมีการดูแลติดตามผลการรักษาผูปวยเหลานี้อยางใกลชิด โดยผูเชี่ยวชาญทุก
สาขาวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสมตามขอบงชี้ทางการแพทย ใหผูปวยมารับการตรวจที่
คลินิกหรือศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ตามชวงวัยตางๆ ปละครั้งอยางสม่ําเสมอ จนถึงอายุ 
20 ป เพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีกวาทําใหผูปวยสามารถดํารงชีวิต และเขาสังคมไดดีกวากลุมที่
ไมไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จึงนําเงินจากกองทุน
ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่ไดรับการบริจาคของผูมีจิตศรัทธา และเงินทุนสนับสนุนจาก
องคกร The Smile Train มาใชในการสนับสนุนคาเดินทางมาติดตามผลการรักษา ขณะมารับการ
ตรวจรักษาที่ศูนยฯ   
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษาตามชวงวยัตางๆ อยางถกูตองและเหมาะสม 
2. เพื่อสนับสนนุคาเดินทางและเงนิยงัชีพ ขณะมารับการตรวจที่ศูนยฯ แกผูยากไร 
3. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลกัดันใหผูปวยเหน็ถงึความสําคัญในการมาติดตามผลการรักษา 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 1.  รศ.นพ.วิชยั  ชี้เจริญ   ประธานกรรมการ 

2.  ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล กรรมการ 
 3.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล กรรมการ 

4.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทนรานนท   กรรมการ 
5.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช กรรมการ 

           6.  ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 
           7.  ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ   

8.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพาณิช  กรรมการ  
           9.  พญ.อรวรรณ  ชาญสันต ิ  กรรมการ 
           10.  นพ.ปริญญา  ญาณพิสิฎกุล  กรรมการ 

11.  พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล กรรมการ 
12.  น.ส.ติรยา  พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

           13.  น.ส.อนงคนาถ  ฆังคัสโร  กรรมการ 
           14.  น.ส.นพพร  เกตุวิลยั  กรรมการ 
           15.  น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

16.  นางเสาวณิต  พรหมจรรย  กรรมการ 
           17.  นางศิริจันทร  แกวสนทิ  กรรมการและเลขานุการ 
           18.  นางมาริษา  โพธิ์จุไร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
กลุมเปาหมาย 
 กลุมผูปวยของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 
สถานที่และเวลาดาํเนินการ 
 ณ  หองตรวจคลินิกศัลยกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทุกวนัจนัทรที่ 2 ของทุกเดือน  เวลา 13.00-16.30 น. 
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วิธีการดําเนนิโครงการ 
 

กิจกรรม 
เดือนกอนทํากจิกรรม เดือนที่ทํากจิกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1. รางโครงการและจัดประชุม 
2. วางแผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพรอมของโครงการ 

   5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ  

        

 

งบประมาณ 
งบประมาณการจัดกิจกรรม “Cleft Clinic” หรือกิจกรรมติดตามผลและวางแผนการรักษา

ผูปวย จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประมาณการจัดในแตละเดือน เปนจํานวนเงิน 3,125 

บาท โดยเบิกจายจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร  
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูปกครองและครอบครัวของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เห็นความสําคัญในการนํา

ผูปวยมาติดตามผลการรักษา และสามารถมาติดตามการรักษาไดตามชวงวัยตางๆ อยางถูกตอง

เหมาะสม  ตามวัตถุประสงคหลักขอหนึ่งของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ คือความครบถวน

ในการรักษาผูปวยเหลานี้ (Comprehensive care) และทําใหผูปวยที่ยากไรสามารถมีโอกาสเขา
มารับการตรวจรักษาที่ศูนยฯ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป อยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลานานจนโตเปนหนุมเปนสาว  
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กิจกรรม Cleft Clinic 
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สรุปผลการจัด 
“คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic)” ป 2555 

 
คาใชจายและจํานวนผูเดินทางมาติดตามผลการรกัษา Cleft Clinic 
 คาใชจายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
ไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซึ่งเปนคาใชจายและจํานวนผูเดินทางมาติดตาม
ผลการรักษาจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
  จํานวน 

(คน) 
จํานวน 

(ครอบครัว) 
 จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 2555 14 14 4,200.00 
2 เดือนกุมภาพนัธ 2555 6 6 1,800.00 
3 เดือนมีนาคม 2555 6 6 1,800.00 
4 เดือนเมษายน 2555 10 10 3,000.00 
5 เดือนพฤษภาคม 2555 12 12 3,600.00 
6 เดือนมิถนุายน 2555 6 6 1,800.00 
7 เดือนกรกฎาคม 2555 13 13 3,900.00 
8 เดือนสิงหาคม 2555 10 10 3,000.00 
9 เดือนกันยายน 2555 14 14 4,200.00 

10 เดือนตุลาคม 2555 9 9 2,700.00 
11 เดือนพฤศจกิายน 2555 8 8 2,400.00 
12 เดือนธันวาคม 2555 11 11 3,300.00 

รวมทั้งสิ้น 119 119 35,700.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
ภาคผนวก 



 
 
 

 
 

DIAGNOSIS………………………………………………………………………………..  

  ลงทะเบียนผูปวย วันที่................................................. 

  ตรวจการเจริญเติบโตของรางกาย วันที่................................................. 

  ใหคําแนะนํามารดาเรื่องการใหนม (Feeding) แกผูปวย วันที่................................................. 

  ไดรับวัคซีนครบตามกําหนด วันที่................................................. 

  ตรวจหู วันที่................................................. 

  ผาตัดปดเพดานโหว วันที่................................................. 

  ผาตัดปดสันเหงือก และปลูกกระดูก วันที่................................................. 

  จัดฟน วันที่................................................. 

  ประเมินเสียงพูด วันที่................................................. 

  ประเมินรูปพิการที่เหลืออยู วันที่................................................. 

  ตรวจความพิการรวม วันที่................................................. 

  ตรวจพัฒนาการและการเจริญเติบโตของสมอง วันที่................................................. 

  ตรวจการไดยิน วันที่................................................. 

  ตรวจฟน และสุขอนามัยในชองปาก วันที่................................................. 

  ผาตัดเย็บริมฝปาก วันที่................................................. 

  Myringotomy with PE tubes วันที่................................................. 

  ผาตัดกระดูกใบหนา ขากรรไกร วันที่................................................. 

  ฝกพูด วันที่................................................. 

  ประเมินแผลเปนหลังผาตัด วันที่................................................. 

  อ่ืน ๆ .......................................................................... วันที่................................................. 

 
บันทึกเมื่อผูปวยมารับการตรวจที่ คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

เพื่อใหทราบวาไดรับการรักษาครบถวนหรือไม 
 

บันทึกการตรวจรกัษาผูปวย 



ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Cleft Lip/Palate and Craniofacial Anomalies Center

Prince of Songkla University




