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Executive summary 

 

ดานผูปวยและสังคม 

พ.ศ. 2558 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ มารับการตรวจรักษาที่หองตรวจผูปวยนอก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 597 ครั้ง เปนจํานวนผูปวย 342 ราย ผูปวยเขารับการบริการวิชาการ

อยางเปนสหวิทยาการที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 279 ราย เปนผูปวยใหม 17 ราย มีผูปวย

ที่พลาดนัดในปนี้ 7 ราย ติดตามผูปวยมารับการตรวจรักษาได 1 ราย เสียชีวิต 2 ราย ไมสามารถตาม

กลับมารับการตรวจรักษาไดอีกจํานวน 4 ราย เนื่องจากผูปวยไดยายที่อยู และเปลี่ยนหมายเลข

โทรศัพท ผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ไดรับการผาตัด 79 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2557 จํานวน 26 

ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายใหม 37 ราย การผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัด

รักษาภาวะเพดานโหว 1 ราย ผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 2 ราย ผาตัดรักษาริม

ฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 8 ราย ผาตัดตกแตงแกไขริมฝปากรวมกับผาตัด Fistula Repair 3 

ราย และผาตัดตกแตงแกไขริมฝปากรวมกับ ผาตัด Release tongue tie 1 ราย และมีผาตัดแกไข

ความพิการเพิ่มเติม (Secondary surgery) 42 ราย รวมเปนผูปวยที่ไดรับการผาตัดจากศูนยผูปวย

ปากแหวง เพดานโหวในป 2558 ทั้งสิ้น 79 ราย  
 

ดานกระบวนการภายใน 

ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายที่มารับการตรวจรักษาที่ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเก็บ

ภาพถาย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงผูปวยเขาใน Medical photographs library สําหรับ

ติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรักษา นําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยเพื่อหา

แนวทางการรักษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ใชขอมูลผูปวยใน cleft registry program สําหรับทํางานประจํา

ของศูนยฯ เชน กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว กิจกรรมการใหบริการติดตามผลการรักษา

ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ อยางเปนสหวิทยาการที่หองตรวจผูปวยนอกศัลยกรรม และการทํา

รายงานประจําปของศูนยฯ  องคกรอิสระ The Smile Train สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษา

ผูปวยปากแหวง เพดานโหวเพิ่มเติมจํานวน 1 ราย องคกรอิสระ Operation Smile สนับสนุน 

คารักษาพยาบาลใหแกผูปวยที่มีความพิการบริเวณศีรษะใบหนา ใบหู พิการบริเวณมือแตกําเนิด 

และแผลเปนดึงรั้งจากไฟไหมน้ํารอนลวก ในโครงการแกโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยหนวย

ศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนย

ผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนผูดําเนินการจํานวน 100 ราย ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เปนแหลงความรูทางวิชาการ

สอน การบริการแกนักศึกษาแพทย ทันตแพทย และบุคลากรทางการแพทยอยางสม่ําเสมอ โดยความ



2 
 

รวมมือจากบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางเปนสหวิทยาการ มีการสรางเครือขายกับมูลนิธิตะวันฉาย และ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในโครงการตางๆ เชน สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว 

ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย 
 

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

ทางศูนยผูป วยปากแหว ง  เพดานโหว  และพิการแตกํ า เนิดบริ เวณศีรษะใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําโดยรองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ เปนวิทยากรบรรยาย

และสนทนาไดจัดกิจกรรมเวทีสุขภาพเนื่องในสัปดาหวันมหิดล ประจําป 2558 วันจันทรที ่

21 กันยายน 2558 ณ เวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร  นายแพทยวิชัย ชี้เจริญ และ 

นางศิริจันทร  แกวสนิท ไดรับเชิญจากสมาคมความพิการแตกําเนิดบริเวณใบหนาและศีรษะแหง

ประเทศไทย เปนวิทยากร ในงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนา

และศีรษะ แหงประเทศไทย รวมกับศูนยการดูแลและศูนยวิจัยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความ

พิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

ฃอนแกน งานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 ในหัวขอการประชุม “การดูแลผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวอยางครอบคลุมในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา”  ทางศูนยฯ 

ไดจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ใหกับครอบครัวผูปวย ในป 2558 ทั้งสิ้นจํานวน 141 ครอบครัว

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชาสัมพันธศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ความรูตางๆ อยางตอเนื่องมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน เปนสื่อกลางใหประชาชนทั่วไปสามารถ

เขา Website http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter สําหรับศึกษาขอมูลของศูนยผูปวยปาก

แหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากขอมูล

ภาวะปากแหวงเพดานโหวแตกําเนิด และการดูแลรักษา ตลอดจนสามารถเขาถึงการบริการได และ

สามารถสงจดหมายอิเลคโทรนิกมาที่ cleft_center@hotmail.com เพื่อสอบถามและขอขอมูล

เพิ่มเติมได 
 

ดานการเงินงบประมาณ และการสรางคุณคาของสถาบัน/หนวยงาน 

ศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ไดดําเนินงานทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพื่อผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวและครอบครัว โดยใชงบประมาณจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ

พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร และการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2558 มีรายได

จากการบริจาคเงินของผูมีจิตศรัทธา 116,711 บาท รายไดจากการสนับสนุนการผาตัดผูปวยใน

โครงการ The Smile train 440,505.70 บาท รายไดจากการสนับสนุนการผาตัดผูปวยในโครงการ  
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Operation Smile 605,000 บาท ทางศูนยฯ มีรายจายจากการดําเนินการของศูนยฯ 177,899.10 

บาท รายจายจากการจางเจาหนาที่ 78,600 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ

และพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 35,992.64 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรม 

Knowledge Sharing Program (KM) 108,614 บาท และรายจายจากการสนับสนุนคาเดินทางมา

ติดตามผลการรักษาของผูปวย (Cleft Clinic) ป 2558  41,100 บาท (รายละเอียดอยูในรายงานดาน

การเงินและงบประมาณ)  
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วิสัยทัศน 
 

 เปนสถาบันที่ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการในระดับชั้นนําของ

ประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
 

1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพื่อศึกษาการทํางานใหบริการผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว อยางเปนสหวิทยาการและตอเนื่องเปนระยะเวลานานสําหรับแพทย ทันตแพทย และ

บุคลากรที่เก่ียวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงขั้นตติยภูมิ 

3. สรางและสงเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน Excellent 

Center 

5. ชี้นําสังคม เพื่อใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูและรักษาอยางเปนสหวิทยาการ 
 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. สรางทีมงานสหสาขาวิชาชีพขึ้นมาดูแลรักษาผูปวยเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผูปวยอยางเปน

ระบบตอเนื่อง มีการประเมินผล ติดตามผลการรักษาอยางสม่ําเสมอ เนนผูปวยเปน

ศูนยกลางและครอบครัวมีสวนรวม 

2. เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน และผลิตเอกสารทางวิชาการ

ใหความรูแกประชาชน ครอบครัวผูปวยและทีมงาน 

3. เปนแหลงความรูสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย แพทยใชทุน 

แพทยประจําบาน และนักศึกษาในแตละสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

4. จัดรูปแบบของงานบริการใหเอื้อตอการทําวิจัยเปนทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ทําวิจัยโดยอาศัย

ขอมูลการรักษาผูปวยที่เปนระบบ เพื่อประเมินผลการรักษา ตอบคําถามที่สงสัยทางคลินิก 

ปรับแนวทางในการดูแลรักษา และมีงานวิจัยที่เปนที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ 

5. สามารถนําผลงานที่ศึกษาวิจัยมาสรางองคความรูและชี้นําสังคม เพื่อลดปจจัยการเกิดภาวะ

พิการแตกําเนิด 

6. เปนแบบอยางของการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพจากผูเชี่ยวชาญตางสาขา มารวมมือกัน

ทํางานเพ่ือการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน ใหไดคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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บุคลากร 
ลักของศูนยฯ 

ผูรับผิดชอบ  รองศาสตราจารยนายแพทย วิชัย  ชี้เจริญ (ผูบริหารจัดการโรค, หัวหนาศูนยผูปวย 

                 ปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา ม.สงขลานครินทร) 
  

ทีมงาน   1.  ศัลยแพทยตกแตง 

รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ 

แพทยหญิงอรวรรณ  ชาญสันติ 

นายแพทยนิติ  ถาวรานุรักษ 

  2.  ทันตแพทย/ทันตแพทยจัดฟน 

ผูชวยศาสตราจารยทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล 

  3.  ทันตแพทยศัลยศาสตรชองปากและแมกซิโลเฟเซียล 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยธงชัย  นันทนรานนท 

ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช 

  4.  กุมารแพทย 

ศาสตราจารยแพทยหญิงสมจิตร  จารุรัตนศิริกุล 

5. พยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดอกเตอรวันธณี  วิรุฬหพานิช 

6. โสต ศอ นาสิก แพทย 

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงวิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร 

7. จิตแพทย 

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงจตุรพร แสงกูล 

8. วิสัญญีแพทย 

อาจารยแพทยหญิงอรรัตน  กาญจนวนิชกุล 

9. นักแกไขการพูด 

นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล 

10. พยาบาล และผูบริหารจัดการโรค 

นางศิริจันทร  แกวสนิท  (ผูบริหารจัดการโรค) 

นางสาวนพพร  เกตุวิลัย 

นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 

11. ประชาสัมพันธโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

นางสาวอนงคนาถ  ฆังคัสโร 
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12. นักสังคมสงเคราะหโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

นางเสาวณิต  พรหมจรรย 

13. เลขานุการ และผูประสานงาน 

นางมาริษา  โพธิ์จุไร 
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แผนทีท่างกลยุทธ การดําเนินงาน 
ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

มุม
มอ

งด
าน

กา
รเ

งิน
แล

ะคุ
ณ

คา
ขอ

งส
ถา

บัน
/ห

นว
ยง

าน
 

การเงิน 

 รายรับจากคารักษาพยาบาล, เงินบริจาค 

 รายจาย 

กองทุน 

 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

 กองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 The Smile Train Treatment Grant 

               การสรางคุณคาใหศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ    

           ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พันธกิจ 

  เปนสถาบันที่ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการ ในระดับชั้นนํา 

     ของประเทศ และภูมิภาค 

เปาหมาย 

1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพื่อศึกษาการทํางานใหบริการผูปวย        

ปากแหวง เพดานโหวอยางเปนสหวิทยาการ และตอเนื่องเปนระยะเวลานาน

สําหรับ แพทย ทันตแพทย และบุคลากรที่เกี่ยวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทุกระดับ จนถึง 

ขั้นตติยภูมิ 

3. สรางและสงเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน 

Excellent Center 

5. ชี้นําสังคม เพื่อใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูแลรักษาอยางเปน 

สหวิทยาการ 

 

 

-  กลยุทธในการเพิ่มผลงาน       -  กลยุทธในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสถาบัน 

 ม
ุมม

อง
ดา

นผ
ูปว

ย/
สัง

คม
 

 ผูปวยและญาติไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพื่อการรักษาที่ครบถวนและติดตามผลการรักษาเปนเวลานาน 

 บิดามารดา ครอบครัวผูปวย ตลอดจนประชาชนไดรับความรูเรื่องโรค การดูแลรักษาผูปวย ใหความสําคัญวา ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษา 

 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 

 คารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการชวยเหลือจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ภาพลักษณที่ดีในสังคม 

มุม
มอ

งด
าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

 

สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 

 มีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

 ดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิทยาการ 

ตดิตามอยางสม่ําเสมอจนโตเปนหนุม

เปนสาว 

 ลงทะเบียนผูปวย 

 จัดเก็บขอมูลผูปวยและนํามาใช

ประโยชนในดาน 

 การเรียนการสอน 

 พัฒนาการบริการ 

 การทําวิจัย 

 รักษาผูปวยจนถึงขั้นตติยภูม ิ 

 สราง care map, CPG 

 สุมตรวจเวชระเบียนผูปวยเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  

 

สรางคุณคาจากผูปวย/ญาติ 

  ผูปวยไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ 

 ลงทะเบียนผูปวย และติดตามการรักษา

สม่ําเสมอเปนเวลานานจนเปนหนุมเปน

สาว 

 ติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษา 

 สนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะ

มารับการตรวจที่ศูนยฯ แกผูยากไร 

 ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูปวย

ยากไร 

 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม 

 จัดการประชุมประจําปของศูนยฯ 

 จัดหัวขอเสวนาสําหรับทีมงานทุกเดือน 

 สรางเครือขายกับ สาธารณสุขจังหวัด

สงขลา โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล

จังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน ในการ

สนับสนุนและมสีวนรวมในการดูแลรักษา

ผูปวยปากแหวง เพดานโหวอยางเปน    

สหวิทยาการและขยายเครือขายไป

จังหวัดรอบขาง 

 สรางเครือขายกับโครงการดูแลผูปวยปาก

แหวง เพดานโหว พิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนาแบบสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, The Smile 

Train, โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัย

มหิดล,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

 

เกณฑขอกําหนด + สังคม 

 การทํารายงานประจําปของศูนยฯ 

 การประกันคุณภาพโดยใช QA, CQI, 

HA, TQA 

 การทํา Utilization Review    

 การทํา Knowledge Management 

 การประชาสัมพันธ 

 การรับบริจาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุม
มอ

งด
าน

กา
รเ

รีย
นร

ูแล
ะก

าร
พัฒ

นา
 

 

บุคลากร (แพทย, ทันตแพทย, นักอรรถบําบัด, 

โสตสัมผัส, นักสังคมสงเคราะห, พยาบาล และ

เลขานุการ) 

 มีประสบการณ สามารถทํางานรวมกันเปน

ทีมสหวิทยาการ 

 ทํางานอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 มีการเรียนรู และการจัดการความรูมา

ประยุกตใชกับงานประจํา 

 สรางคุณคาใหสมาชิกเห็นความสําคัญของ

งานแตละสาขาอยางเทาเทียมกัน 

 สามารถเปนวิทยากร ถายทอดความรูและ

สรางทีมงานทดแทนได 

 

ระบบขอมูล 

 มีระบบขอมูล (Access) 

 มีการลงทะเบียนผูปวย 

 มีการนําขอมูลมาวิเคราะห 

 นําขอมูลไปใชในการทําวิจัย นําเสนอในการประชุม   ทํา

รายงานประจําป รายงานตอแหลงทุน  ประชาสัมพันธศูนยฯ 

และการขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผูปวยเพื่อ

มารับการดูแลรักษาตอเนื่อง ที่คลินิกผูปวย  ปากแหวง เพดาน

โหว 

 ทํา website ของศูนยฯ 

 

องคกร 

 สรางวัฒนธรรมองคกร เนนความสําคัญของงานแตละสาขา

อยางเทาเทียมกัน ใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมสห

วิทยาการ 

 สรางความเปนผูนําในแตละบทบาทของตน 

 ปรับทิศทางใหสมาชิกมีแนวคิด  แนวทางในการรักษาผูปวย

ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช

ผูปวยเปนศูนยกลาง 

 เปนทีมงานแหงการเรียนรู 

 มีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลโดย

มีผูประสานงานที่ด ี(Cases manager, coordinator) 

 สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการ

ทํางาน 

 
 

ปรับปรุงครั้งลาสุด  01/01/2559 



8 

 

 

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. 
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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. 



       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองคลอด 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ภาควิชา 

ศัลยศาสตร 

ภาควิชา 

กุมารเวชศาสตร 

ผูปวย 

NICU 

ผูปวย 

หองตรวจผูปวยนอก 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

โสต ศอ นาสิก วิทยา ศัลยกรรม กุมารเวชศาสตร 

โสตสัมผัส 

อรรถบําบัด 

 

คลินิก 

ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ผูปวย 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

 ภาควิชาทันตกรรมปองกัน 

 ภาควิชาศัลยศาสตรชองปาก 

                       และแมกซิโลเฟเซียล 

ระบบการใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร 
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ผลงานดานตางๆ 

 

1.  ดานผูปวยและสังคม 

2.  ดานกระบวนการภายใน 

 สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 

 สรางคุณคาจากผูปวยและญาติ 

 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 

 สรางนวัตกรรม 

3.  ดานการเรียนรู และการพัฒนา  

4.  ดานการเงินและงบประมาณ 
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 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มารับการตรวจที่

หองตรวจผูปวยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทรในป พ.ศ.2558 ทั้งสิ้น 597 ครั้ง เปนจํานวนผูปวย 

342 ราย (ดังตารางที่ 1) 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ใหบริการวิชาการอยางเปนสหวิทยาการ โดยเปดคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ทุกเดือน มีผูปวยที่ไดทําการนัดเขารับบริการในป พ.ศ.2558 ทั้งสิ้น 286 ราย ผูปวยมารับการตรวจ

รักษาท้ังสิ้น 279 ราย เปนผูปวยใหม 17 ราย และเปนผูปวยเกา 262 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผูปวย

ที่พลาดนัดในปนี้จํานวน 7 ราย ทางศูนยฯ ไดติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได 1 ราย เสียชีวิต 2 

ราย เนื่องจากเปนไขไมสบาย รวมกับมีอาการหอบ และอีกรายเนื่องจากปอดติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมี

ผูปวยที่ไมสามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาไดอีกจํานวน 4 ราย เนื่องจากผูปวยไดยายที่อยู และ

เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท  

มีผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มารับการผาตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

เพิ่มขึ้น 26 ราย จาก 53 ราย ในป พ.ศ. 2557 เปน 79 ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว

รายใหม 37 ราย การผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัดรักษาภาวะเพดานโหว 1 ราย ผาตัดรักษาริม

ฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 2 ราย ผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 8 ราย ผาตัด

ตกแตงแกไขริมฝปากรวมกับผาตัด Fistula Repair 3 ราย และผาตัดตกแตงแกไขริมฝปากรวมกับ 

ผาตัด Release tongue tie 1 ราย และมีผาตัดแกไขความพิการเพิ่มเติม (Secondary surgery) 

42 ราย รวมเปนผูปวยที่ไดรับการผาตัดจากศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวในป 2558 ทั้งสิ้น 

79 ราย (ดังตารางที่ 3) และมีผูปวยปากแหวงเพดานโหวที่มารับการฝกแกไขการพูดในป 2558 

จํานวน 133 ราย 133 ครั้ง (ดังตารางที่ 4) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ดานผูปวยและสังคม 
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ตารางที่ 1  จํานวนครั้งที่ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ มาเขารับการตรวจที่คลินิกผูปวยนอก 
 

 

 
 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวน (ครั้ง) 162 262 353 299 241 312 377 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 468 512 520 485 514 534 597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ป 
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ตารางที่ 2  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มาเขารับการตรวจรักษา ที่คลินิกผูปวยปากแหวง 

               เพดานโหวฯ  
 

 
 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวน (คน) 31 41 70 102 95 117 146 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 170 197 214 251 262 263 279 
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ตารางที่ 3  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่มาเขารับการผาตัด  
 

 
 
 

ป พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 

จํานวน (คน) 32 46 59 47 50 42 70 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

 77 89 75 56 56 53 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป 
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ตารางที่ 4  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ มาเขารับการฝกแกไขการพูด 
 
 

 

 
 

ป พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 

จํานวน (คน) 12 57 71 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2015, 

Songkhla-nagarind Hospital, PSU-Cleft Center 
 

Primary surgery (52 surgeries) 

Primary Lip/Nose Unilateral Repair (partial or complete) *          11 

Primary Lip/Nose Bilateral Repair (partial or complete) *             5 

Primary Cleft Palate Repair *                          22 

Myringotomy with PE tube insertion                 13 

Other: - Release tongue tie                                                          1  
   

Secondary surgery (42 surgeries) 

 Secondary Cleft Palate (velopharyngeal) Repair                1   

 Lip/Nose Revision *                35 

Fistula Repair           5 

 Other: - Repair facial cleft left          1 
               

                                                Total             94  
Remark 

 * Total = 79 cases 

 1 case   =  Cheiloplasty and Palatoplasty 

 2 cases  =  Cheiloplasty and Myringotomy with PE tubes insertion  

 8 case   =  Palatoplasty and Myringotomy with PE tubes insertion 

 3 case   =  Lip/Nose revision and Fistula Repair   

 1 case   =  Lip/Nose revision and Release tongue tie  
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 สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 

ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายที่มารับการตรวจรักษาทีค่ลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ขอมูลรายละเอียดของโรคความพิการรวม ถายภาพเก็บเปน Medical 

Photographs Library สําหรับติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรักษา นํา

ขอมูลผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ดีข้ึน หาวิธีการใหการบริการผูปวยใหได

ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น และทํารายงานประจําปของศูนยฯ 

มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาปริญญาโท แพทยและ

ทันตแพทยที่ คลินิ กผู ป ว ยปากแหว ง  เพดานโหว ฯ  ในด านการดู แลผู ป วยอย า ง เปนที ม 

สหวิทยาการ โดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง และความรวมมือของครอบครัว มีการติดตามประเมิน

ผลการรักษา และใหการรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาครบถวน มีการดูแล

ผูปวยแบบบริหารจัดการโรค เพื่อไมใหผูปวยมีรูปพิการมากขึ้น จนทําใหตองผาตัดแกไขความพิการ

กระดูกใบหนา ขากรรไกร ซึ่งมีคาใชจายสูง ทําใหสิ้นเปลือง เปนการลดคาใชจายในการดูแลรักษาโรค

เฉพาะใหแกประเทศชาติ และที่สําคัญกวาคือ ผลการรักษารูปพิการที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นไมไดผลดี

เทากับการที่ผูปวยมารับการตรวจรักษาแกไข และติดตามผลการรักษาตอเนื่องเปนระยะๆ อยาง

สม่ําเสมอ 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดรับการสนับสนุนจาก The Smile Train ซึ่งเปนองคกร

อิสระดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวทั่วโลก มีสํานักงานใหญที่นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใหมีการผาตัดเพิ่มคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการรักษาแกผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ

สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการตางๆ ของศูนยฯ สําหรับผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ

ครอบครัว ไดแก โครงการเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหวที่ไดรับ

การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว ในวันเด็กแหงชาติของทุกป ในป พ.ศ. 2558 

มีผูปวยที่มารวมกิจกรรม 39 ราย ผูปกครองและญาติพี่นอง 278 ราย รวมเปน 317 ราย โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Knowledge Sharing Program) มีผูปวยเขารวม

กิจกรรมตลอดจนมารับการรักษาและติดตามผลทั้งสิ้นจํานวน 141 ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนยฯ 

ยังไดหาทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยและครอบครัว สําหรับมารับการรักษาและ

ติดตามผลที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว (Cleft Clinic) ทั้งสิ้นจํานวน 137 ครอบครัว ซึ่งจัดทุก

วันจันทรที่ 2 ของทุกเดือน ในป พ.ศ. 2557  

 

 

ดานกระบวนการภายใน 
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 สรางคุณคาจากผูปวยและญาติ 

จัดทําโครงการ “กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว

ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งที่ 9) ในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. 

2558 เปนการเสริมสรางประสบการณชีวิต และนําไปพัฒนาศักยภาพสําหรับการพัฒนาตนเองและ

ครอบครัว ทําใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  

จัดทําโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” (Knowledge Sharing 

Program) ทุกเชาวันจันทรที่ 2 ของเดือน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเลี้ยงดู 

ตลอดจนปญหาของผูปวยปากแหวง เพดานโหวแตละครอบครัว และประสบการณการแกไขปญหาทํา

ใหครอบครัวอื่นๆ ที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําไปใชกับบุตรหลานของตนเองได มีการจัดของเลน 

เปของ The Smile Train ใหแกผูปวย จัดคาเดินทางใหแตละครอบครัว และอาหารกลางวันแก

ผูเขารวมกิจกรรม 

ปลูกฝ งแนวคิดและคานิยมใหบิดามารดาผูปวยปากแหวง เพดานโหว  เขาใจและ 

เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ตอเนื่องสม่ําเสมอเปนเวลานาน จากทีมสหวิทยาการ 

จนอายุ 20 ป ดวยความรวมมือของบิดามารดา เพื่อใหผูปวยมีรูปลักษณและคุณภาพชีวิตที่ดีกวา 

โดยที่ผูปวยที่มีภาวะปากแหวงและเพดานโหวจะตองไดรับการผาตัดโดยเฉลี่ย 4.7 ครั้งตอราย ในเวลา

ที่เหมาะสมจนกระทั่งโตเปนหนุมเปนสาว ไมใชผาตัดเพียงครั้งเดียวก็ไดชีวิตใหมแลว 

สนับสนุนคารักษาพยาบาล และคาเดินทางแกผูปวยยากไรที่มารับการดูแลรักษาที่ศูนยฯ 

และผาตัดรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร จากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และ

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

 

 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 

คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic) 

ทางศูนยฯ ไดจัดทํารายชื่อผูปวยทั้งหมดซึ่งจะมารับการตรวจที่คลินิกใหกับแพทย ทันต

แพทย และทีมงานกอนทุกครั้ง พรอมรายละเอียดของโรค ปญหาที่ตองดูแลรักษาตอเนื่อง หรือ

สมควรแกไขในแตละครั้ง มี Check list ของผูปวยทุกรายวาไดรับการตรวจอะไรมาบางครบถวนไหม 

เชน การตรวจรักษาความพิการรวม การตรวจหู ตรวจการไดยิน การผาตัดชนิดตางๆ ผูปวยที่มารับ

การดูแลรักษาท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จะไดรับการตรวจสุขภาพเด็ก วัดการเจริญเติบโต 

และการพัฒนาการโดยกุมารแพทย ตรวจหู ตรวจการไดยิน ฝกพูด โดยโสต ศอ นาสิก แพทย และ

ทีมงาน ตรวจสุขอนามัยในชองปากและรักษาโดยทันตแพทย และสงตอผูปวยไปรับการรักษาเพิ่มเติม

ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตรวจติดตามผล 

การผาตัดริมฝปาก และเพดานปากโดยศัลยแพทยตกแตง เตรียมผูปวยเพื่อจัดสันเหงือก จัดฟนเพื่อ

ผาตัดปดสันเหงือกปลูกกระดูก และผาตัดกระดูกใบหนา ขากรรไกร โดยทันตแพทยจัดฟนและ
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ศัลยแพทยชองปากและแมกซิโลเฟเชียล แนะนําใหผูปวยรับการผาตัดตกแตงริมฝปาก จมูก เพิ่มเติม 

โดยใหพบศัลยแพทยผาตัดทานเดิมที่ไดผาตัดใหไว ประเมินผลการพูดของผูปวยเพดานโหว ที่ไดรับ

การผาตัดรักษาไปแลว เมื่ออายุ 5 ป โดยทีมงาน และบันทึกไว แนะนําบิดามารดา ผูปวยในการวาง

แผนการตรวจพิเศษเพ่ือหาสาเหตุของการพูดไมชัด โดยทํา Nasoendoscopy และวางแผนการรักษา

ดวยวิธีที่เหมาะสม ผูปวยทุกรายจะไดรับการถายภาพบันทึกเสียงพูดไว และจะไดรับการนัดใหมา

ตรวจติดตามผลการรักษาตอไปที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ปละครั้ง 

แผนพับ (Brochures) ไดทําแผนพับเพ่ือใหขอมูลแกบิดามารดาผูปวย ญาติ และประชาชน

ทั่วไป จํานวน 7 ชุด และไดแจกแผนพับทั้งสิ้นจํานวน 1,001 ใบ ในป พ.ศ. 2558 

สมุดประจําตัวผูปวย มีการบันทึกขอมูลทั่วไปของผูปวย การวินิจฉัยโรค ความพิการรวม

ประวัติการผาตัดรักษา ขอมูลความสําคัญของการผาตัดรักษาชนิดตางๆ ตารางการพัฒนาการของเด็ก

ทารกวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน เรื่องที่ทานควรบอกใหแพทยทราบ ความสําคัญของฟนน้ํานมและการ

หลีกเลี่ยงอาหารที่จะทําใหฟนผุ การใหอาหารทารกและอาหารเสริม ตารางแสดงการใหภูมิคุมกันโรค

ที่เด็กควรไดรับ คําแนะนําในการใหวัคซีน ตารางบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก การตรวจพัฒนาการ

ของเด็ก การใหนมกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว การดูแลผูปวยหลังผาตัดปากแหวงเพดานโหว 

Check list สําหรับบันทึกการตรวจผูปวยเพื่อความครบถวน ตารางบันทึกปญหาที่บิดามารดาพบ

ระหวางอยูบาน และตารางบันทึกของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาทางดานการบริการ

ผูปวยใหไดคุณภาพสูงสุดในการรักษา อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลการรักษา

ผูปวยทีม่ารับการบริการที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดอยางครบถวนอีกดวย 

Clinical Practice Guideline, Flow Chart ไดจัดทํา Clinical Practice Guideline 

ของการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนการตรวจสอบให

ผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางครบถวน ไดจัดทํา Flow Chart เพื่อแสดงระบบการใหบริการผูปวย

ปากแหวง เพดานโหวฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพื่อใหผูปวยสามารถเขาถึงการบริการ เพื่อ

เปนแนวทางในการสงตอผูปวยภายในและนอกองคกร  

 

 สรางนวัตกรรม 

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงาน และเพื่อให

สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น เชน สามารถแจงรายชื่อผูปวยที่มารับ

การตรวจใหกับแพทยเจาของไขไดกอนการตรวจ นําขอมูลผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย นําภาพถาย

ผูปวยจาก Medical Photographs Library มาประเมินผลการผาตัดรักษา และสามารถนําไป 

ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการกระบวนการผาตัดรักษาเพื่อ เพิ่มคุณภาพของผลการผาตัดใหดียิ่งขึ้น สามารถ

นําขอมูลจากฐานขอมูลศูนยฯ เพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคม 

ราชวิทยาลัยไดโดยงาย รวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถนําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของ
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ผูปวยเพื่อประเมินผลการรักษาผูปวยเพดานโหว นําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผูปวยที่ไดทํา 

Nasoendoscopy มาศึกษาหาสาเหตุของการเกิดเสียงที่ผิดปกติมี hypernasality เพื่อหาแนวทาง

วิธีการผาตัดที่เหมาะสม นําขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพื่อจัดทํารายชื่อผูปวยทั้งหมดที่มารับการตรวจ

ที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวใหกับทีมงานกอนการออกตรวจ และเลขานุการศูนยฯ สามารถนํา

ขอมูลนี้ไปใชในการติดตอกับผูปกครองผูปวยใหเขารวมกิจกรรม Knowledge Sharing Program รับ

การตรวจที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว เตรียมการสําหรับจัดอาหารกลางวัน และคาเดินทาง

ของครอบครัวผูปวย นอกจากนี้ทางศูนยฯ สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลเพื่อเลือกและติดตอกลุม

ผูปวยเปาหมายที่จะมาเขารวมกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว และครอบครัวในวันเด็กแหงชาติ 

ปรับโฮมเพจของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter เพื่อประชาสัมพันธศูนยฯ 

และเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ อยางตอเนื่อง มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน, เปนสื่อกลาง

ใหประชาชนทั่วไปหรือผูที่บุตรหลานมีภาวะปากแหวง เพดานโหวสามารถติดตอสื่อสารกับศูนยฯ เพื่อ

สอบถามขอมลูความรูตางๆ ที่เปนประโยชนได 

ทำ X-stand สําหรับใชในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคมความพิการปากแหวง 

เพดานโหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย เพื่อเปนแหลงความรู และสรางองคความรูแก

ผูเขารวมในการประชุม และผูสนใจทั่วไปไดทราบ  

ใหของขวัญของเลนแกผูปวยเด็กที่มารับการตรวจประจําปอยางสม่ําเสมอที่คลินิกผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทําบัตรอวยพรปใหม 2558 เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และเปนการประชาสัมพันธศูนยฯ 

โดยสงใหแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทีมงานศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและแพทยใหญสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัด ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

นายกเหลากาชาดจังหวัดสงขลา ผูอุปการคุณที่ใหการสนับสนุนเงินทุนกับศูนยฯ และครอบครัวผูปวย

ที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

สรางเครือขายกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานบรรเทาทุกข

และประชามัยพิทักษ สภากาชาดไทย ในโครงการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบครบ

วงจร (โครงการยิ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี) เปนหนวยบริการของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ โดยลงทะเบียนผูปวย สงขอมูล

ประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย การผาตัด และตัวอยางเลือดผูปวยสงใหหนวยงานที่เกีย่วของ 
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สรางเครือขายกับ The Smile Train ในการมีสวนรวมใหการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว โดยไมคิดมูลคา และเพ่ิมคุณภาพของผลการรักษาโดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนผู

รวมโครงการ (Songklanagarind Partnership Hospital) เปนปที่ 7 ซึ่งบริหารจัดการโดยศูนยผูปวย

ปากแหวงเพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และหนวย

ศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทางศูนยฯ 

ไดจัดสงขอมูลการผาตัดพรอมภาพถาย ใหกับองคกร The Smile Train อยางสม่ําเสมอ 

ทางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) โรงพยาบาล

สงขลานครินทร โดยหนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการตกลงในการสนับสนุนคารักษาพยาบาล และคาใชจายในการ

เดินทางมารับบริการของผูปวยปากแหวงเพดานโหว ผูปวยพิการบริเวณศีรษะ ใบหนาใบหู พิการ

บริเวณมือ เทา แตกําเนิด และแผลเปนดึงรั้งจากแผลไฟไหมน้ํารอนลวก และสําหรับผูดอยโอกาสใน

สังคม ทั้งผูปวยรายใหม และผูปวยรายเกา รายละ 6,000 บาท จํานวน 100 ราย ไดเริ่มเปดตัว

โครงการในวันจันทรที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หองประชุมโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ซึ่งครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ 4 และจัดเก็บรายไดเขากองทุนศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ผาน

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีมสหวิทยาการของศูนยฯ สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการแกผูปวยและครอบครัว สนับสนุนการเพิ่มพูนศักยภาพของ

ทีมงานสหสาขาวิชาชีพ และการทําวิจัย เปนตน  
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1.  ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว  และพิการแตกํา เนิดบริ เวณศีรษะใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําโดยรองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ เปนวิทยากรบรรยายและ

สนทนาไดจัดกิจกรรมเวทีสุขภาพเนื่องในสัปดาหวันมหิดล ประจําป 2558 วันจันทรที่ 21 กันยายน 

2558 ณ เวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ และ

ประสบการณในการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพัฒนาองคความรูการดูแลผูปวยใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม พรอมกันนี้ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดผลิตเอกสารทางวิชาการ

เผยแพรใหแกบิดา มารดา ครอบครัวผูปวย ตลอดจนประชาชนไดรับความรูเรื่องโรค การดูแลรักษา

ผูปวย การใหความสําคัญวาผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาอยางไรในงานนี้ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
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2.  รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ และนางศิริจันทร  แกวสนิท ไดรับเชิญเปน

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว 

ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย รวมกับศูนยการดูแลและศูนยวิจัยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ

ความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน งานประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 8 ประจําป 2558 เรื่อง “การดูแลผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวอยางครอบคลุมในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกวา (8th Annual 

Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate Craniofacial Association: Comprehensive Cleft Care 

in Greater Mekong Subregion for Better Quality of Life)” ระหวางวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 

2558 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาการดูแลที่ครอบคลุม

ในการสรางชีวิตที่ดีกวาในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในเขตอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะที่จําเปนในการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

3.  สรางทีมงานในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (Knowledge Sharing) แก

ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในป 2558 ทั้งสิ้นจํานวน 141 ครอบครัว โดยจัดประชุมกลุม

ผูปกครองมีการจัดกลุมตามอายุของผูปวย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน มีการ

บันทึกขอมูลความรูจากการเสวนา เพื่อนํามาหาขอสรุป มีการนําขอมูลที่บันทึกมาสรางเปนเครื่องมือใน

การประเมินพฤติกรรม สภาวะทางสังคมจิตวิทยาของผูปวย 

4. จัดทําและปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด 

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานจริง และ

เพื่อใหสามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  

5.  จัดทําและปรับปรุง Web site ของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถนําไปใช

ประโยชนไดมากยิ่งข้ึน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประชาสัมพันธศูนยฯ และเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ความรูดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

6.  จัดทํารายงานประจําปของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เพื่อรายงานผลการ 

ดําเนินการและการพัฒนา ในดานผูปวยและสังคม ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและ 

การพัฒนา และดานการเงินและงบประมาณ ตอแหลงทุนที่สนับสนุน และประชาสัมพันธ 

ตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาดิ (สปสช.) สภากาชาดไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และโครงการ “ตะวันฉาย” มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน 
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เดอืน วันท่ี

เงินจากกองทุนศูนยฯ ยกยอดจากป พ.ศ. 2557 342,879.78   

ม.ค. 12 คาจัดทําและจัดสง ส.ค.ส. ป 2558 6,802.00       

13 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณกมลพรรณ  อินริสพงศ 500.00         

13 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณฟตรี่  ธารีสืบ 1,000.00       

15 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค. 57 600.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณอัจจิมา  ขุนสัน 1,000.00       

27 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ม.ค.58 6,000.00       

กพ 6 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค.58 2,700.00       

6 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ค.58 10,400.00     

13 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ม.ค. 58 600.00         

20 ไดรับเงินบริจาคจาก นพ.วิชัย  ช้ีเจริญ 1,000.00       

24 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ.58 6,000.00       

24 คากิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย ป 2558 35,992.64     

26 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.พ.58 7,495.00       

26 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ.58 3,000.00       

มีค 9 ไดรับเงินบริจาคจาก นพ.จิรายุทธ  เมธาสิทธิ์ 3,000.00       

12 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ. 58 600.00         

26 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค.58 6,000.00       

30 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน มี.ค.58 8,650.00       

30 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มี.ค.58 4,800.00       

เมย 3 ไดรับเงินบริจาคจาก นพ.วิชัย  ช้ีเจริญ 1,200.00       

17 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค. 58 600.00         

21 โครงการ The Smile train 155,701.70   

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณศิริกันยา  ธัสสะโร 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณสุจิตรา  แสงเรือง 300.00         

24 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย.58 6,000.00       

พค 11 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา เม.ย.58 3,000.00       

11 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน เม.ย.58 8,233.00       

12 ไดรับเงินบริจาคจาก นพ.วิชัย  ช้ีเจริญ 500.00         

12 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 500.00         

15 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย. 58 600.00         

15 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณกลอยใจ  คําคง 350.00         

ยอดยกไป 508,231.48   118,072.64   

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทนุศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2558)

ป 2558
รายการ รายรับ รายจาย

 

ดานการเงินและงบประมาณ 
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เดอืน วันท่ี

ยอดยกมา 508,231.48   118,072.64   

พค 18 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณอาษา  โพธิ์จุไร 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณพวงเพชร  ประสิทธิ์ 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณขวัญฤทัย  เกตุสุข 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณสุกัญญา  ปญญานฤพล 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณภารดี  กาญจนเพ็ชร 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณเยาวเรศ  สังขแกว 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณกรณวิภา  ชัยสวัสด์ิ 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 700.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณจุฑามาศ  ศรีนอย 350.00         

19 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณทัศนันท  ศิริเสถียรรุจ 350.00         

22 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณวรรณา สุวรรณชาตรี 350.00         

22 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณเยาวเรศ เทพยา 350.00         

25 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณนิพาดา  น้ํามะลิ 1,111.00       

26 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค.58 6,000.00       

มิย 3 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ค.58 4,200.00       

3 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน พ.ค.58 8,508.00       

5 คากระเปาประชาสัมพันธ/ใชในกิจกรรม 94,160.00     

8 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค. 58 600.00         

9 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณนิวัติ  เตะสมัน 500.00         

9 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณเผด็จ  ศรีนวลขาว 500.00         

23 ไดรับเงินบริจาคจาก พญ.สายบัว ชี้เจริญ 1,400.00       

26 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน มิ.ย.58 10,562.00     

26 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มิ.ย.58 3,000.00       

26 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มิ.ย.58 6,000.00       

กค 9 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณดุษฎี  ชนะวีรวรรณ 2,000.00       

14 คาเครื่องคอมพิวเตอร 1 ชุด 14,860.00     

14 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณจันทะนา ณ พัทลุง 500.00         

15 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มิ.ย. 58 600.00         

20 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณอัญชัญ  อุดมรัตน 5,000.00       

20 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณชวนพิตร  อุดมรัตน 5,000.00       

20 โครงการ Operation Smile (มูลนิธิสรางรอยยิ้ม) 600,000.00   

ยอดยกไป 1,128,792.48 266,562.64   

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทนุศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2558)

ป 2558
รายการ รายรับ รายจาย
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ยอดยกมา 1,128,792.48 266,562.64   

กค 24 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ค.58 6,000.00       

สค 3 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค.58 3,000.00       

3 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.ค.58 11,902.00     

14 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ค. 58 600.00         

14 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณบุปผา  วองวชิระพาณิชย 10,000.00     

26 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ส.ค.58 6,000.00       

กย 1 ไดรับเงินบริจาคจาก พญ.โสภณา  สวางปญญางกูร 20,000.00     

11 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ส.ค.58 2,700.00       

11 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ส.ค.58 7,664.00       

11 คาหมึกพริ้นเตอร 2 ตลับ 570.00         

15 คาผาตัดรักษา ด.ช.ศิรวิทย  กลางณรงค HN.1947603 6,985.00       

15 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ส.ค. 58 600.00         

15 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณสมพิษ  เพชรสุทธิ์ 500.00         

16 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณวิลาสินี  สายจันทร 800.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณสมใจ  จันทรตน 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณเขมวัฒน  อินทนพ 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณวสัสา  คงนคร 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณวินัท  เครือบุตร 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก บริษัทวดีพงศ จํากัด 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณมานพ  สอนศรีไหม 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณศรีสุพร  ปยรัตนวงศ 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณสิทธิชัย  ณ พัทลุง 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณไกรวุฒิ  สมสุข 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณวรรณา สุวรรณชาตรี 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณเพียงตา  กิจรุงโรจน 300.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก ทพญ.ณัฐจิรา  จิตติถาวร 600.00         

21 ไดรับเงินบริจาคจาก ผูไมประสงคออกนาม (ใบเสร็จ 0012/0075) 7,600.00       

25 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ย.58 6,000.00       

28 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณจุงทาย  แซหวอง 10,000.00     

ตค 1 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณโชติกา  โสโน 1,000.00       

6 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.ย.58 9,060.00       

ยอดยกไป 1,182,592.48 327,643.64   

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทนุศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2558)

ป 2558
รายการ รายรับ รายจาย
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ยอดยกมา 1,182,592.48 327,643.64   

ตค 6 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ย.58 3,000.00       

8 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ย. 58 600.00         

27 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ต.ค.58 6,000.00       

30 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ย.58 3,600.00       

30 โครงการ The Smile train 284,804.00   

30 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน พ.ย.58 7,900.00       

พย 4 คาประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ต.ค. 58 600.00         

9 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ต.ค.58 3,600.00       

9 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ต.ค.58 9,050.00       

9 คาจัดทํารายงานประจําป 2557 30,000.00     

23 ไดรับเงินบริจาคจาก ผูไมประสงคออกนาม (ใบเสร็จ 0014/0022) 12,900.00     

23 คาใชจายของบุคลากรประชุมวิชาการ 17-20 พ.ย.58 18,186.10     

25 คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ย.58 6,000.00       

26 คาจัดสงรายงานประจําป และของที่ระลึก (พญ.โสภณา) 115.00         

ธค 15 ไดรับเงินบริจาคจาก ผูไมประสงคออกนาม (ใบเสร็จ 0014/0358) 9,450.00       

15 คาจัดทําและจัดสง ส.ค.ส. ป 2559 6,226.00       

15 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ธ.ค.58 4,500.00       

15 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ธ.ค.58 9,185.00       

21 โครงการ Operation Smile (มูลนิธิสรางรอยยิ้ม) 5,000.00       

25 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณศุภาพร  สายน้ําใส 350.00         

30 ไดรับเงินบริจาคจาก คุณจิรยุทธ  เมธาสิทธิ์ 10,000.00     

คาจาง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค.58 6,000.00       

รวมท้ังส้ิน 1,505,096.48 442,205.74   

ยอดเงินคงเหลือ 1,062,890.74 

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทนุศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2558)

ป 2558
รายการ รายรับ รายจาย
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 โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” เปนโครงการในความรวมมือระหวาง กระทรวงสาธารณสุข 

สภากาชาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องใน

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
 

 โครงการ “The Smile Train” เปนองคกรการกุศลที่ไมหวังผลกําไร เพื่อดูแลรักษาผูปวย

ปากแหวง เพดานโหว มีสํานักงานใหญอยูที่ New York, ประเทศสหรัฐอเมริกาได 

สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษา และดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว ของ 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร โดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทรเปน Partnership Hospital 
 

 โครงการ “สรางรอยยิ้ม” เปนโครงการในความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม 

(Operation Smile) โรงพยาบาลสงขลานครินทร ภาควิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตร

ตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (ครั้งที่ 4) 
 

 กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวงเพดานโหว ที่ไดรับ

การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2558)  
 

 กิจกรรม“Knowledge Sharing Program” แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของ

ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  
 

 กิจกรรม “Cleft Clinic” คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวยจากทีมสหสาขา

วิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

โครงการและกิจกรรม 
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โครงการยิ้มสวย เสียงใส 
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สรุปผลการผาตัดผูปวยโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ป 2558 

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

รายการ จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  ผาตัดริมฝปาก 8 16.00 

2.  ผาตัดเพดานปาก 14 28.00 

3.  ผาตัดตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติม 24 48.00 

4.  ผาตัดแกไข Fistula ที่เพดานปาก 4 8.00 

5.  ผาตัดสันเหงือก 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 50 100 

 

16.00%

28.00%48.00%

8.00%

0.00%

สรุปผลการผาตัดผูปวยโครงการ "ย้ิมสวย เสียงใส" ป 2558

 ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร

1.  ผาตัดริมฝปาก

2.  ผาตัดเพดานปาก

3.  ผาตัดตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติม

4.  ผาตัดแกไข Fistula ที่เพดานปาก

5.  ผาตัดสันเหงือก

 
 

หมายเหต ุ มีผูปวยที่มาผาตัดตกแตงริมฝปากเพิ่มเติมรวมกับผาตัดแกไข Fistula จํานวน 2 ราย 
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โครงการ The Smile Train 
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Summary The Smile Train 2015 

Interventions Statistics 

Uploaded Interventions 77 

Unreviewed 0 

Rejected 0 

Accepted 77 

Combos 1 

Reimbursable (Accepted + Combos) 78 
 

Interventions with Secondary Operations Only Statistics 

Interventions with Secondary Operations Only 40 
 

Accepted Operation Type Operations Percentage 

Alveolar Bone Graft 0 0 

Fistula Repair 5 5.43 

Lip Nose Revision 37 40.22 

Primary Cleft Palate 25 27.17 

Primary Lip Nose Bilateral 4 4.35 

Primary Lip Nose Unilateral 9 9.78 

Secondary Cleft Palate 1 1.09 

Other 11 11.96 

Total number of operations 92   

Total number of secondary operations 54  

Percent of secondary operations  58.7 

Combos (primary lip and primary palate) 1 
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Sample cleft cases with pre and post-operative photos  

 

Patient No.1  

  
Pre operative Post operative 

Name : P.N.  Gender : Female  Age : 5 months 

DX : Unilateral, complete cleft lip and alveolar cleft left. 

Associated anomalies : - 

Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 

Date of the surgical treatment : 26/03/2015 

Type of Operation : Primary Lip/Nose Unilateral Repair 

Type of Repairs : Unilateral lip/Rotation-Advancement Variant and  

                               Reconstruction floor of nose Lt. with surgical packing. 
 

Patient No.2  

  
Pre operative Post operative 

Name : N.A.  Gender : Male   Age : 4 months 

DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. 

Associated anomalies : - 

Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 

Date of the surgical treatment : 02/07/2015 

Type of Operation : Primary Lip/Nose Bilateral Repair and PE tube insertion 

Type of Repairs : Bilateral lip/Mulliken Type Variant. 
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Patient No.3  

  
Frontal view Lateral view 

  
Pre operative Post operative 

Name : S.A.  Gender : Female  Age : 1 year 

DX : Cleft of secondary palate. 

Associated anomalies : - 

Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 

Date of the surgical treatment : 23/04/2015 

Type of Operation : Primary Cleft Palate Repair. 

Type of Repairs : Palate/Two Flaps palatoplasty and variants and IVVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Patient No.4 

  
Frontal view Lateral view 

  
Pre operative Post operative 

Name : S.K.  Gender : Male   Age : 3 years 

DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. 

Associated anomalies : - 

Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 

Date of the surgical treatment : 13/08/2015 

Type of Operation : Fistula Repair 

Type of Repairs : Fistula Closure. 
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Patient No.5 

  
Pre operative Post operative 

Name : S.W.  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 : 18/09/2015 

Type of Operation : Lip/Nose revision 

Type of Repairs : Augment rhinoplasty with silicone prosthesis and  

                         cinch suture. 
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โครงการ Operation Smile 
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และครอบครัว คร้ังที่ 9” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558) 
 

หลักการและเหตุผล 

 ภาวะปากแหวง เพดานโหว เปนความพิการแตกําเนิดที่มีผลกระทบกับรูปลักษณะบน

ใบหนา การพูดการไดยิน ตลอดจนปญหาทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว ผูปวยเหลานี้อาจ

มีปญหาทั้งดานการเจริญเติบโตการพัฒนาทางดานจิตใจ และการแสดงออกในการเขาสูสังคม 

ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร มีวัตถุประสงคในการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ใหมีใบหนา เสียงพูดที่ปกติหรือ

ใกลเคียงปกติใหมากที่สุด มีการพัฒนาการที่ดีสามารถเขากับสังคม ใชชีวิตไดอยางคนปกติ และ

เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทางศูนยฯ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวย

เหลานี้และครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บขอมูลในการทํากิจกรรมตางๆ มาศึกษาเปน

บรรทัดฐาน เปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และนํามาปรับปรุงการทํางานของศูนยฯ เพื่อใหผูปวย

และครอบครัวไดรับประโยชนอยางเต็มที ่
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหเกิดการเรียนรูตนเองและผูอื่นยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล  

2.   เพื่อสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมที่มีอยูใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบันได 

3.   เพื่อเสริมสรางประสบการณในการสื่อสารและการแสดงออกของผูปวยในทาง

สรางสรรค 

4.   เพื่อสงเสริมทักษะในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

5.   เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และการมีสวนรวมระหวางผูปวย บิดามารดา และโรงพยาบาล 
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ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง 
 

กรรมการ 

1. ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 

2. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล ทันตแพทยจัดฟน 

3. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

4. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

5. ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร โสต ศอ นาสิกแพทย 

6. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานิช  พยาบาลศาสตร 

7. อ.พญ.อรรัตน กาญจนวนิชกุล  วิสัญญีแพทย 

8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  จิตแพทยเด็ก 

9. พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ   ศัลยแพทยตกแตง 

10. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ   ศัลยแพทยตกแตง 

11. นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร  งานโสตทัศนศึกษา 

12. นางสาวชลีพร  เตียวจําเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร 

13. นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล  นักแกไขการพูด 

14. นางสาวนพพร  เกตุวิลัย  พยาบาล 

15. นางศิริจันทร  แกวสนิท  พยาบาล 

16. นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 

17. นางสาวอนงคนาถ  ฆังคัสโร  ประชาสัมพันธ 

18. นางเสาวณิต  พรหมจรรย  นักสังคมสงเคราะห 

19. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนยฯ 
 

กลุมเปาหมาย 

 ผูปวยปากแหวง เพดานโหว จํานวน 40 ราย ที่มีอายุตั้งแต 3-10 ป และเขามารับการ

รักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 

  กลุมที ่1  คือ  กลุมผูปวยที่มีอายุ 3 - 6 ป 

  กลุมที ่2  คือ  กลุมผูปวยที่มีอายุ 7 – 10 ป 
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ตารางเวลาดําเนินโครงการ 

 วันเสารที่ 10  มกราคม  2558  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 
 

วิธีการดําเนินโครงการ 

 

กิจกรรม 
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รางโครงการและจดัประชุม 

2. วางแผนการดําเนนิงาน 

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของโครงการ 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
 

สถานที่และเวลาดําเนินการ 

 ณ เวทีจิตอาสา ชั้น7 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลา 

นครินทร เวลา 12.00 – 15.00 น. 
 

การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ใชแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหวฯ ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  50,000  บาท ซึ่งเปนคาใชจาย 

ดังนี้ 

 1.  คาอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 250 ชุด ๆ ละ 80 บาท            20,000  บาท 

 2.  คาของรางวัล               12,000  บาท 

 3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี             2,500  บาท 

 4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส     5,000  บาท 

 5.  คาไอศกรีม          1,500  บาท 

 6.  คาลวงเวลาบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาที่ชวยงาน           6,260  บาท 

 7.  เบ็ดเตล็ด       2,740  บาท 

      รวมทั้งสิ้น                   50,000  บาท 

                         (หาหม่ืนบาทถวน) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูตนเองมีปฏิสัมพันธกับผูปวย

ดวยกันเอง บิดามารดา และบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณในการ

สื่อสารแสดงออกในเชิงสรางสรรคเสริมสรางทักษะใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมั่น ใจไดวาจะ

สามารถเปนสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสังคมได  
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กิจกรรม “เสริมสรางศกัยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และครอบครัว  ครั้งที่ 9” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558) 
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สรุปผลการจัดโครงการ 

“กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (คร้ังที9่)”  

วันเสารที่ 10  มกราคม  2558  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

ณ เวทีจิตอาสา ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 

1.  รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง 

 2.  ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 

 3.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล  ทันตแพทยจัดฟน 

 4.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานิช ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

 5.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

 6.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานิช  พยาบาลศาสตร 

7.  ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร โสต ศอ นาสิกแพทย 

     8.  อ.พญ.อรรัตน กาญจนวนิชกุล  วิสัญญีแพทย 

          9.  ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  จิตแพทยเด็ก 

10.  พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ   ศัลยแพทยตกแตง 

11.  นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ  ศัลยแพทยตกแตง 

           12.  นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร งานโสตทัศนศึกษา 

 13.  นางสาวชลีพร  เตียวจําเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร 

 14.  นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล  นักแกไขการพูด 

15.  นางสาวนพพร  เกตุวิลัย  พยาบาล 

           16.  นางศิริจันทร  แกวสนิท  พยาบาล 

           17.  นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 

           18.  นางสาวอนงคนาถ  ฆังคัสโร  ประชาสัมพันธ 

           19.  นางเสาวณิต  พรหมจรรย  นักสังคมสงเคราะห 

           20.  นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนยฯ 
 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  แบงเปน 

 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดปากแหวง เพดานโหวทั้งหมด  จํานวน     39   คน 

 ผูติดตาม (ผูปกครอง ญาติ พี่นอง) ทั้งหมด  จํานวน    278   คน 

                                                   รวมทั้งสิ้น                 จํานวน   317   คน 
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหวฯ ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร จํานวน 35,992.64 บาท ซึ่งเปนคาใชจาย

จริง ดังนี ้

1.  คาอาหารและเครื่องดื่ม      11,109.00  บาท 

2.  คาของรางวัล        10,847.24  บาท 

3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี        2,438.40  บาท 

4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส          3,838.00  บาท 

5.  คาไอศกรีม         1,500.00  บาท 

6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาที่ชวยงาน   6,260.00  บาท 

7.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด              0.00  บาท 

                                               รวมทั้งสิ้น   35,992.64  บาท 

      (สามหมื่นหาพันเการอยเกาสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค) 
 

ผลจากแบบประเมินไดรับคําตอบมาจํานวน 41 คน มีผลสรุปเปนเปอรเซ็นตดังนี้ 

หัวขอ ดีมาก ดี 
ปาน

กลาง 
พอใช 

ควร

ปรับปรุง 

1.  สถานที่จัดงาน 

2.  อาหารและเครื่องดื่ม 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 

4.  กิจกรรม วาดภาพ ระบายสี 

5.  กิจกรรม เลนเกม 

6.  กิจกรรม แนะนําตนเอง 

7.  กิจกรรม เลาเรื่องดวยภาพ 

8.  ของรางวัลและของที่ระลึก 

61 

49 

44 

49 

49 

32 

39 

64 

27 

46 

49 

39 

39 

44 

49 

34 

10 

3 

7 

12 

12 

22 

10 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

     9.  ถามีการจัดกิจกรรมครั้งตอไป สวนใหญสนใจที่จะมาเขารวมกิจกรรมกับทางศูนยฯ ไดใน

ครั้งตอไป   

    10. วันและเวลาที่สะดวกมารวมกิจกรรม สวนใหญใหจัดวันเสาร-อาทิตย สวนเวลาจะมีสัดสวน 

เทากัน โดยจะแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมชวงเวลา 9.00-12.00 น. และกลุมชวงเวลา 13.00-15.00 น. 

    11. กิจกรรมที่อยากใหจัดในครั้งตอไป   โดยสวนใหญอยากใหจัดกิจกรรมเหมือนเดิมอยางนี้

ทุกป สวนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เสนอแนะมา เชน รองเพลง, คาราโอเกะ และเตน 
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    12.  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ    

   ระบบเครื่องเสียงควรใหดังทั่วงาน 

   สถานที่ใหกวางเพียงพอรองรับคนจํานวนมาก  

   โดยภาพรวมจัดไดดีมากคะ เด็กๆ สนุกสนาน ดีใจที่เด็กๆ มีความสุขไดของขวัญกลับบาน 

   ควรใหมีกิจกรรมบนเวทีใหมากกวานี้ 

   อยากใหจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ใหเด็กอีกหลายๆ ครั้ง 

   ของที่แจกใหกับเด็กนาจะเปลี่ยนจากกระเปาเปนอยางอื่นบาง 
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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 ยังมีปญหาทางจิตใจ 

ความรูสึกของผูปวยเองและครอบครัววาสามารถปรับตัวใหเขาสูสังคมไดอยางคนปกติหรือไม ผูปวย

บางคนอาจถูกเพ่ือน ๆ และคนรอบขางลอเลี่ยน จนทําใหสูญเสียความมั่นใจ หรือปลีกตัวหลีกหนีจาก

เพื่อน ๆ หรือสังคม ผูปวยบางคนอาจมีความกาวราวโดยไมรูตัว ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดจัดใหมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว โดยมี

วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ  และครอบครัวผูปวย สรางเครือขายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงซึ่งกันและกัน ใหความชวยเหลือกันระหวางครอบครัวตาง ๆ และ

สามารถเปนที่พึ่งพาซ่ึงกันและกันในดานของประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และการปรับตัวของผูปวย

แตละคนมาเปนตัวอยางและนํามาใชกับครอบครัวของตนเอง  เพื่อใหผูปวยสามารถเขาสังคมไดใช

ชีวิตไดอยางคนปกติ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลและปญหาในการทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและนํามา

ปรับปรุงการทํางานของศูนยฯ เพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ และครอบครัวผูปวย 

2. เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวาง 

ครอบครัวผูปวย  

3. เพื่อเปนที่พ่ึงพาซึ่งกันและกันในดานของประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และดานจิตใจ 

4. เพื่อเก็บปญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันนํามาศึกษาวิจัย 
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ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

1. รศ.นพ.วิชัย  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.ดร.วันธณี  วิรุฬหพาณิช  กรรมการ  

7. ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ 

9. พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล  กรรมการ 

10. พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ  กรรมการ 

11. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ  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  แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหว จํานวนประมาณ 7-10 ครอบครัว เขามารับ 

การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 

  กลุมที่ 1 คือ กลุมผูปกครองที่มผีูปวยอายตุ่ํากวา 5 ป 

  กลุมที่ 2 คือ กลุมผูปกครองที่มผีูปวยอายุ 5 ปขึ้นไป 
 

สถานที่และเวลาดําเนินการ 

 ชั้น 1 ณ หองประชุมฝายเภสัชกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทุกวันจันทรที่ 2 ของทุกเดือน 

เวลา  10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน   

  10.15 – 10.20 น. ประธานกลาวตอนรับ และเปดงาน 

  10.20 – 11.30 น. จัดกลุมทํากิจกรรม 

11.30 – 11.55 น.   รวมรับประทานอาหารกลางวัน 

  11.55 – 12.00 น. ประธานกลาวปดงาน 
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วิธีการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
เดือนกอนทํากิจกรรม เดือนที่ทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รางโครงการและจัดประชุม 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของกิจกรรม 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 

        

 

งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 

 งบประมาณการจัดทํากิจกรรมชมรมผูปกครองของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดจาก

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  9,245  บาท ซึ่งเปนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ดังนี้ 

 1.  คาพาหนะเดินทางมาพบแพทย ครอบครัวละ 500 บาท  5,500  บาท 

2.  คาตอบแทนเจาหนาที่        1,500  บาท 

 3.  คาอาหาร          1,200  บาท 

 4.  คาขนม         200  บาท 

 5.  คาเครื่องดื่ม           40  บาท 

 6.  คาของเลน         200  บาท 

 7.  เบ็ดเตล็ด                   605  บาท 

           รวมทั้งสิ้น                              9,245  บาท 

            (เกาพันสองรอยสี่สิบหาบาทถวน) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมกิจกรรมไดมีการสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางศูนยฯ และครอบครัวผูปวย อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู ความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางครอบครัวผูปวย 
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กิจกรรม Knowledge Sharing Program (KM)   
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สรุปผลการจัด 

“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2558” 

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 15 14 10,400.00 

2 เดือนกุมภาพันธ 10 10 7,495.00 

3 เดือนมีนาคม  11 11 8,650.00 

4 เดือนเมษายน 10 9 8,238.00 

5 เดือนพฤษภาคม  11 11 8,508.00 

6 เดือนมิถุนายน  15 15 10,562.00 

7 เดือนกรกฎาคม 16 16 11,902.00 

8 เดือนสิงหาคม  10 10 7,664.00 

9 เดือนกันยายน  12 12 9,060.00 

10 เดือนตุลาคม  12 11 9,050.00 

11 เดือนพฤศจิกายน  10 10 7,900.00 

12 เดือนธันวาคม  13 12 9,185.00 

รวมท้ังสิ้น 145 141 108,614.00 
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Cleft Clinic 
หรือคลินิกติดตามผล และวางแผนการรกัษาผูปวยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบรเิวณศรีษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ชื่อกิจกรรม 

 กิจกรรม “Cleft Clinic” หรือ กิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษาผูปวย จาก 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

หลักการและเหตุผล 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.2545 และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงค แผนที่ทางกลยุทธ และแนวคิดที่ยึดเอาผูปวยเปนศูนยกลาง โดยทํางาน

เปนสหสาขาวิชา และชวยเหลือผูปวยยากไรของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งหนึ่งใน

หนาที่หลักของศูนยก็คือ การเปนผูดูแลกลุมผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา ไมไดมีปญหาเฉพาะปากแหวง หรือเพดานโหวเทานั้น เนื่องจากผูปวยกลุมนี้อยูในวัยที่

กําลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  ทําใหมีรูปพิการเกิดขึ้นตามมา เมื่อเวลาผานไปหลายปหลังการ

ผาตัด เนื่องจากแผลเปนดึงรั้ง เนื้อเยื่อปกติเจริญเติบโตไดดีกวาแผลเปน จึงตองมีการดูแลติดตาม

ผลการรักษาผูปวยเหลานี้อยางใกลชิด โดยผูเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสมตาม

ขอบงชี้ทางการแพทย ใหผูปวยมารับการตรวจที่คลินิกหรือศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ตาม

ชวงวัยตางๆ ปละครั้งอยางสม่ําเสมอ จนถึงอายุ 20 ป เพื่อใหไดผลการรักษาที่ดีกวาทําใหผูปวย

สามารถดํารงชีวิต และเขาสังคมไดดีกวากลุมที่ไมไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ ทางศูนยผูปวย

ปากแหวง เพดานโหวฯ จึงนําเงินจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่ไดรับการบริจาค

ของผูมีจิตศรัทธา และเงินทุนสนับสนุนจากองคกร The Smile Train มาใชในการสนับสนุนคา

เดินทางมาติดตามผลการรักษา ขณะมารับการตรวจรักษาท่ีศูนยฯ   
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษาตามชวงวัยตางๆ อยางถูกตองและเหมาะสม 

2. เพื่อสนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะมารับการตรวจที่ศูนยฯ แกผูยากไร 

3. เพื่อเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูปวยเห็นถึงความสําคัญในการมาติดตามผลการรักษา 
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ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

1. รศ.นพ.วิชัย  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.ดร.วันธณี  วิรุฬหพาณิช  กรรมการ  

7. ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ 

9. พญ.อรรัตน  กาญจนวนิชกุล  กรรมการ 

10. พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ  กรรมการ 

11. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ   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  แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมผูปวยของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

สถานที่และเวลาดําเนินการ 

 ชั้น 1 ณ หองตรวจคลินิกศัลยกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร   

ทุกวันจันทรที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
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วิธีการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
เดือนกอนทํากิจกรรม เดือนที่ทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รางโครงการและจัดประชุม 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของกิจกรรม 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  

        

 

งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 

งบประมาณการจัดกิจกรรม “Cleft Clinic” หรือกิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษา

ผูปวย จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ 

ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประมาณการจัดในแตละเดือน เปนจํานวนเงิน 3,400 บาท โดย

เบิกจายจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองและครอบครัวของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เห็นความสําคัญในการนําผูปวย

มาติดตามผลการรักษา และสามารถมาติดตามการรักษาไดตามชวงวัยตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม  

ตามวัตถุประสงคหลักขอหนึ่งของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ คือความครบถวนในการรักษา

ผูปวยเหลานี้ (Comprehensive care) และทําใหผูปวยที่ยากไรสามารถมีโอกาสเขามารับการตรวจ

รักษาท่ีศูนยฯ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน

จนโตเปนหนุมเปนสาว  
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กิจกรรม Cleft Clinic 
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สรุปผลการจัดกิจกรรม 

“คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic)” ป 2558 
 

คาใชจายและจํานวนผูเดินทางมาติดตามผลการรักษา Cleft Clinic 

 คา ใช จ ายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผู ป วยปากแหว ง 

เพดานโหวฯไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซึ่งเปนคาใชจายและจํานวนผูเดินทาง

มาติดตามผลการรักษาจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
  จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(ครอบครัว) 

 จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 9 9 2,700.00 

2 เดือนกุมภาพันธ  10 10 3,000.00 

3 เดือนมีนาคม  16 16 4,800.00 

4 เดือนเมษายน  10 10 3,000.00 

5 เดือนพฤษภาคม  14 14 4,200.00 

6 เดือนมิถุนายน  10 10 3,000.00 

7 เดือนกรกฎาคม  10 10 3,000.00 

8 เดือนสิงหาคม  9 9 2,700.00 

9 เดือนกันยายน 10 10 3,000.00 

10 เดือนตุลาคม 12 12 3,600.00 

11 เดือนพฤศจิกายน 12 12 3,600.00 

12 เดือนธันวาคม 15 15 4,500.00 

รวมทั้งสิ้น 137 137 41,100.00 
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เดือน 
จํานวนผูปวยที่มารับบริการ 

(คน) 

จํานวนผูปวยมารับบริการ 

(ครั้ง) 
หมายเหต ุ

มกราคม 11 11  

กุมภาพันธ 10 10  

มีนาคม 13 13  

เมษายน 10 10  

พฤษภาคม 9 9  

มิถุนายน 9 9  

กรกฎาคม 13 13  

สิงหาคม 12 12  

กันยายน 12 12  

ตุลาคม 10 10  

พฤศจิกายน 11 11  

ธันวาคม 13 13  

รวม 133 133  

 

 
 

 
 

 

 
 

รายงานสถิติผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ที่มารบัการฝกแกไขการพูด ประจําป 2558 

 



 

 

  

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

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

  ลงทะเบียนผูปวย วันท่ี........................................................ 

  ตรวจการเจริญเติบโตของรางกาย วันท่ี........................................................ 

  ใหคําแนะนํามารดาเรื่องการใหนม (Feeding) แกผูปวย วันท่ี........................................................ 

  ไดรับวัคซีนครบตามกําหนด วันท่ี........................................................ 

  ตรวจห ู วันท่ี......................................................... 

  ผาตัดปดเพดานโหว วันท่ี........................................................ 

  ผาตัดปดสันเหงือก และปลูกกระดูก วันท่ี........................................................ 

  จัดฟน วันท่ี......................................................... 

  ประเมินเสียงพูด วันท่ี......................................................... 

  ประเมินรูปพิการที่เหลืออยู วันท่ี........................................................ 

  ตรวจความพิการรวม วันท่ี........................................................ 

  ตรวจพัฒนาการและการเจรญิเติบโตของสมอง วันท่ี........................................................ 

  ตรวจการไดยิน วันท่ี........................................................ 

  ตรวจฟน และสุขอนามัยในชองปาก วันท่ี........................................................ 

  ผาตัดเย็บริมฝปาก วันท่ี......................................................... 

  Myringotomy with PE tubes วันท่ี........................................................ 

  ผาตัดกระดูกใบหนา ขากรรไกร วันท่ี......................................................... 

  ฝกพูด วันท่ี........................................................ 

  ประเมินแผลเปนหลังผาตัด วันท่ี........................................................ 

  อืน่ ๆ .......................................................................... วันท่ี........................................................ 

  อื่น ๆ .......................................................................... วันท่ี........................................................ 

 

บันทึกเมื่อผูปวยมารับการตรวจที่ คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

เพ่ือใหทราบวาไดรับการรักษาครบถวนหรือไม 
 

บันทึกการตรวจรักษาผูปวย 



ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที้�
ศูนยผ์ูป่้วยปากแหวง่ เพดานโหว ่และพิการแต่กาํเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ภาควิชาศลัยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
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