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คํานํา 
   
 รายงานประจําปี พ.ศ.2559 ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิด
บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับเป็นปีท่ี 15 ของการจัดตั้งศูนย์ซึ่งนําเสนอ
ติดต่อกันมาทุกปี ข้อมูลและภาพบันทึกต่างๆ ในรายงานนี้ได้มาจากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Cleft Registry Program) และ Medical Photographs library ของศูนย์ฯ ซึ่งมีการ
พัฒนาต่อเนื่องจากงบประมาณของศูนย์ฯ และมีการลงข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ จนเป็นปัจจุบัน ทําให้
สามารถดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบข้อมูลโดย
เปรียบเทียบความถูกต้องจากข้อมูลจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีกด้วย ใน
รายงานนี้ได้เพ่ิมตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) สําหรับผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดท่ีศูนย์ฯ โดย
อายุผู้ป่วยท่ีมารับการผ่าตัดเย็บริมฝีปากอยู่ในเกณฑ์ 3 เดือน ถึง 6 เดือน และอายุผู้ป่วยท่ีมารับการ
ผ่าตัดปิดเพดานโหว่อยู่ในเกณฑ์ 1 ปี ถึง 1 ปี 6 เดือน 
 หวังว่ารายงานประจําปีเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ และครอบครัว องค์กรต่างๆ หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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Executive summary 
 
ด้านผู้ป่วยและสังคม 

พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มารับการตรวจรักษาท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 547 ครั้ง เป็นจํานวนผู้ป่วย 355 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการบริการวิชาการ
อย่างเป็นสหวิทยาการท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 302 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 30 ราย มีผู้ป่วย
ท่ีพลาดนัดในปีนี้ 39 ราย ติดตามผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาได้ 28 ราย เสียชีวิต 1 ราย ไม่สามารถ
ตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจํานวน 10 ราย เนื่องจากผู้ป่วยได้ย้ายท่ีอยู่ และเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท์ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ได้รบัการผ่าตัด 69 ราย ลดลงจากปี พ.ศ.2558 จํานวน 10 ราย 
มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่ 34 ราย การผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อ
ระบาย 1 ราย ผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัด Polydactyl right thumb excision 1 ราย ผ่าตัด
รักษาเพดานโหว่รว่มกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 2 ราย และผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับผ่าตัดตกแต่งแก้ไข
ริมฝีกปาก 1 ราย (Secondary surgery) 35 ราย รวมเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วย 
ปากแหว่ง เพดานโหว่ในปี 2559 ท้ังสิ้น 74 รายการ ในรายงานนี้ยังแสดงตัวชี้วัดของชนิดการผ่าตัด 
เช่น ผ่าตัดเย็บริมฝีปากในช่วงอายุ 3-6 เดือน ร้อยละ 78 ของการผ่าตัด ปิดเพดานโหว่อายุ 1 ปี ถึง 
1 ปี 6 เดือน ร้อยละ 66 ปัญหาอุปสรรคแสดงไว้ในตัวชี้วันในรายงานด้านผู้ป่วยและสังคม  
 

ด้านกระบวนการภายใน 
ลงทะเบียนเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 

และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเก็บ
ภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงผู้ป่วยเข้าใน Medical photographs library สําหรับติดตาม
ดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครบถ้วนและประเมินผลการรักษา นําข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนว
ทางการรักษาท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ใช้ข้อมูลผู้ป่วยใน cleft registry program สําหรับทํางานประจําของ
ศูนย์ฯ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ กิจกรรมการให้บริการติดตามผลการรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ อย่างเป็นสหวิทยาการท่ีห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม และการทํา
รายงานประจําปีของศูนย์ฯ  องค์กรอิสระ The Smile Train สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการต่างๆ 
ของศูนย์ฯ สําหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และครอบครัว องค์กรอิสระ Operation Smile 
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยท่ีมีความพิการบริเวณศีรษะใบหน้า ใบหู พิการบริเวณมือแต่
กําเนิดและแผลเป็นดึงรั้งจากไฟไหม้น้ําร้อนลวก ในโครงการแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยหน่วย
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ เป็นผู้ดําเนินการจํานวน 100 ราย ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เป็นแหล่งความรู ้
ทางวิชาการสอน การบริการแก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ 
โดยความร่วมมือจากบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างเป็นสหวิทยาการ มีการสร้างเครือข่ายกับมูลนิธิตะวันฉาย และ
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ 
ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย 
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ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
ทางศูนย์ผู้ ป่ วยปากแหว่ ง  เพดานโหว่  และพิการแต่ กํ า เนิดบริ เวณศีรษะใบหน้ า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการของ
สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ปากแหว่ง
เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2559 เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ
ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ Empowerment of Cleft Care” โดยทางศูนย์ผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้ผลิตเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมงานประชุม และผู้สนใจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในงานนี้ด้วย รศ.
นพ.วิชัย ชี้เจริญ ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล  รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ และนางศิริจันทร์ 
แก้วสนิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการ
ปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา งานประชุมวิชาการประจําปี ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2559 เรื่อง “การ
เสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ Empowerment of Cleft Care” โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยบริการและโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องทุกแห่งมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Empowerment of Cleft Care) และการพัฒนาการรักษาท่ี
ยุ่งยากซับซ้อน ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ให้กับครอบครัวผู้ป่วย ในปี 2559 
ท้ังสิ้นจํานวน 133 ครอบครัวนอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เป็นสื่อกลางให้
ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้า Websitehttp://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter สําหรับศึกษาข้อมูล
ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ จากข้อมูลภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แต่กําเนิด และการดูแลรักษา ตลอดจนสามารถเข้าถึง
การบริการได้ และสามารถส่งจดหมายอิเลคโทรนิกมาท่ี cleft_center@hotmail.com เพ่ือสอบถาม
และขอข้อมูลเพ่ิมเติมได ้
 

ด้านการเงินงบประมาณ และการสร้างคุณค่าของสถาบัน/หน่วยงาน 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ได้ดําเนินงานทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือผู้ป่วยปาก

แหว่ง เพดานโหว่และครอบครัว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
พิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ และการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 มีรายได้
จากการบริจาคเงินของผู้มีจิตศรัทธา 64,900 บาท รายได้จากการสนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการ 
The Smile train 508,921.05 บาท รายได้จากการสนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยในโครงการ  
Operation Smile 600,000 บาท ทางศูนย์ฯ มีรายจ่ายจากการดําเนินการของศูนย์ฯ 230,173.00 
บาท รายจ่ายจากการจ้างเจ้าหน้าท่ี 79,200 บาท รายจ่ายจากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและ
พฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 38,772 บาท รายจ่ายจากการจัดกิจกรรม Knowledge 
Sharing Program (KM) 104,962 บาท และรายจ่ายจากการสนับสนุนค่าเดินทางมาติดตาม
ผลการรักษาของผู้ป่วย (Cleft Clinic) ปี 2559  48,600 บาท (รายละเอียดอยู่ในรายงานด้านการเงิน
และงบประมาณ)  
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วิสัยทัศน ์
 

 เป็นสถาบันท่ีดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แบบสหวิทยาการในระดับชั้นนําของ
ประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
 

1. เป็นแหล่งความรู้และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือศึกษาการทํางานให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ อย่างเป็นสหวิทยาการและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานสําหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

2. ให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงข้ันตติยภูมิ 
3. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับระดับนานาชาต ิ
4. เป็นผู้นําระบบคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เป็น Excellent 

Center 
5. ชี้นําสังคม เพ่ือให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับการดูและรักษาอย่างเป็นสหวิทยาการ 

 

วัตถุประสงคห์ลัก 
 

1. สร้างทีมงานสหสาขาวิชาชีพข้ึนมาดูแลรักษาผู้ป่วยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง มีการประเมินผล ติดตามผลการรักษาอย่างสมํ่าเสมอ เน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางและครอบครัวมีส่วนร่วม 

2. เพ่ือนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน และผลิตเอกสารทางวิชาการ
ให้ความรู้แก่ประชาชน ครอบครัวผู้ป่วยและทีมงาน 

3. เป็นแหล่งความรู้สําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ แพทย์ใช้ทุน 
แพทย์ประจําบ้าน และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

4. จัดรูปแบบของงานบริการให้เอ้ือต่อการทําวิจัยเป็นทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ทําวิจัยโดยอาศัย
ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นระบบ เพ่ือประเมินผลการรักษา ตอบคําถามท่ีสงสัยทางคลินิก 
ปรับแนวทางในการดูแลรักษา และมีงานวิจัยท่ีเป็นท่ีเชื่อถือในระดับนานาชาต ิ

5. สามารถนําผลงานท่ีศึกษาวิจัยมาสร้างองค์ความรู้และชี้นําสังคม เพ่ือลดปัจจัยการเกิดภาวะ
พิการแต่กําเนิด 

6. เป็นแบบอย่างของการทํางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา มาร่วมมือกัน
ทํางานเพ่ือการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน ให้ได้คุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
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บุคลากร 
ลักของศูนย์ฯ 

ผู้รับผิดชอบ  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย  ชี้เจริญ (ผู้บริหารจัดการโรค, หัวหน้าศูนยผ์ู้ป่วย 
                 ปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า ม.สงขลานครินทร)์ 
  

ทีมงาน   1.  ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย  ชี้เจริญ 
แพทย์หญิงอรวรรณ  ชาญสันต ิ
นายแพทย์นิติ  ถาวรานุรักษ์ 

  2.  ทันตแพทย์/ทันตแพทย์จัดฟัน 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาพรรณ  ฤทธิถ์กล 

  3.  ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเซียล 
ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ายแพทย์ทันตแพทย์เศรษฐกร  พงศ์พานิช 
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์ธงชัย  นันทนรานนท์ 

  4.  กุมารแพทย์ 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์  จารุรัตน์ศิริกุล 

5. พยาบาลศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วันธณี  วิรุฬห์พานิช 

6. โสต ศอ นาสิก แพทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร 

7. จิตแพทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารยแ์พทย์หญิงจตุรพร แสงกูล 

8. วิสัญญีแพทย์ 
ผูช้่วยศาสตราจารยแ์พทย์หญิงอรรัตน์  กาญจนวนิชกุล 

9. นักแก้ไขการพูด 
นางสาวติรยา  พ่ึงตระกูล 

10. พยาบาล และผู้บริหารจัดการโรค 
นางศิริจันทร์  แก้วสนิท  (ผู้บริหารจัดการโรค) 
นางสาวนพพร  เกตุวิลัย 
นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 

11. ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
นางสาวอนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์ 

12. นักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
นางเสาวณิต  พรหมจรรย์ 

13. เลขานุการ และผู้ประสานงาน 
นางมาริษา  โพธิ์จุไร 
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แผนท่ีทางกลยุทธ์ การดําเนินงาน 

ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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� รายรับจากค่ารักษาพยาบาล, เงินบริจาค 
� รายจ่าย 

กองทุน 
� มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
� กองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
� The Smile Train Treatment Grant 

               การสร้างคุณค่าให้ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ    
           ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พันธกิจ 
�  เป็นสถาบันที่ดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว ่แบบสหวิทยาการ ในระดับชั้นนํา 
     ของประเทศ และภูมิภาค 

เป้าหมาย 
1. เป็นแหล่งความรู้และสร้างองค์ความรู้ เพื่อศึกษาการทํางานให้บริการผู้ป่วย        

ปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างเป็นสหวิทยาการ และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
สําหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ อย่างมีคุณภาพทุกระดับ จนถึง 
ข้ันตติยภูมิ 

3. สร้างและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. เป็นผู้นําระบบคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เป็น 

Excellent Center 
5. ชี้นําสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มารับการดูแลรักษาอย่างเป็น 

สหวิทยาการ 
 
 

-  กลยุทธ์ในการเพิ่มผลงาน       -  กลยุทธ์ในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสถาบัน 

 ม
ุมม

อง
ด้า
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ป่ว

ย/
สัง
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� ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพื่อการรักษาที่ครบถ้วนและติดตามผลการรักษาเป็นเวลานาน 
� บิดามารดา ครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค การดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความสําคัญว่า ผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับการรกัษา 
� ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 
� ค่ารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการช่วยเหลือจากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
� ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม 
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สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
� มีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 
� ดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิทยาการ 

ติดตามอย่างสมํ่าเสมอจนโตเป็นหนุ่ม
เป็นสาว 

� ลงทะเบียนผู้ป่วย 
� จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยและนํามาใช้

ประโยชน์ในด้าน 
• การเรียนการสอน 
• พัฒนาการบริการ 
• การทําวิจัย 

� รักษาผู้ป่วยจนถึงข้ันตติยภูมิ  
� สร้าง care map, CPG 
� สุ่มตรวจเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 

สร้างคุณค่าจากผู้ป่วย/ญาติ 
�  ผู้ป่วยได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ 
� ลงทะเบียนผู้ป่วย และติดตามการรักษา

สมํ่าเสมอเป็นเวลานานจนเป็นหนุ่มเป็น
สาว 

� ติดตามผู้ป่วยให้มารับการตรวจรักษา 
� สนับสนุนค่าเดินทางและเงินยังชีพ ขณะ

มารับการตรวจที่ศูนย์ฯ แก่ผู้ยากไร้ 
� ช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย

ยากไร้ 
� การเพิ่มคุณภาพในการบริการผู้ป่วย 
 
 
 
 
 

 

นวัตกรรม 
� จัดการประชุมประจําปีของศูนย์ฯ 
� จัดหัวข้อเสวนาสําหรับทีมงานทุกเดือน 
� สร้างเครือข่ายกับ สาธารณสุขจังหวัด

สงขลา โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาล
จังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน ในการ
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างเป็น    
สหวิทยาการและขยายเครือข่ายไป
จังหวัดรอบข้าง 

� สร้างเครือข่ายกับโครงการดูแลผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ พิการแต่กําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหน้าแบบสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, The Smile 
Train, โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัย
มหิดล,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 

เกณฑ์ข้อกําหนด + สังคม 
� การทํารายงานประจําปีของศูนย์ฯ 
� การประกันคุณภาพโดยใช้ QA, CQI, 

HA, TQA 
� การทํา Utilization Review    
� การทํา Knowledge Management 
� การประชาสัมพันธ ์
� การรับบริจาค 
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บุคลากร (แพทย์, ทันตแพทย์, นักอรรถบําบัด, 
โสตสัมผัส, นักสังคมสงเคราะห์, พยาบาล และ
เลขานุการ) 
� มีประสบการณ์ สามารถทํางานร่วมกันเป็น

ทีมสหวิทยาการ 
� ทํางานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
� มีการเรียนรู้ และการจัดการความรู้มา

ประยุกต์ใช้กับงานประจํา 
� สร้างคุณคา่ให้สมาชิกเห็นความสําคัญของ

งานแต่ละสาขาอย่างเท่าเทียมกัน 
� สามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และ

สร้างทีมงานทดแทนได้ 

 

ระบบข้อมูล 
� มีระบบข้อมูล (Access) 
� มีการลงทะเบียนผู้ป่วย 
� มีการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 
� นําข้อมูลไปใช้ในการทําวิจัย นําเสนอในการประชุม   ทํา

รายงานประจําปี รายงานต่อแหล่งทุน  ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
และการขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผู้ป่วยเพื่อ
มารับการดูแลรักษาต่อเนื่อง ที่คลินิกผู้ป่วย  ปากแหว่ง เพดาน
โหว ่

� ทํา website ของศูนย์ฯ 

 

องค์กร 
� สร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นความสําคัญของงานแต่ละสาขา

อย่างเท่าเทียมกัน ให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมสห
วิทยาการ 

� สร้างความเป็นผู้นําในแต่ละบทบาทของตน 
� ปรับทิศทางให้สมาชิกมีแนวคิด  แนวทางในการรักษาผู้ป่วย

ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช้
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

� เป็นทีมงานแห่งการเรียนรู ้
� มีการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลโดย

มีผู้ประสานงานที่ดี (Cases manager, coordinator) 
� สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการ

ทํางาน 

 
 

ปรับปรุงคร้ังล่าสุด  01/01/2560 
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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. 
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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. 



       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องคลอด 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

ภาควิชา 
ศัลยศาสตร ์

ภาควิชา 
กุมารเวชศาสตร์ 

ผู้ป่วย 

NICU 

ผู้ป่วย 

ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

โสต ศอ นาสิก วิทยา ศัลยกรรม กุมารเวชศาสตร์ 

โสตสัมผัส 

อรรถบําบัด 

 

คลินิก 
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 

ผู้ป่วย 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
• ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน 
• ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

                       และแมกซิโลเฟเซียล 
 

ระบบการให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์
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ผลงานด้านต่างๆ 
 

1.  ด้านผู้ป่วยและสังคม 
2.  ด้านกระบวนการภายใน 
• สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
• สร้างคุณค่าจากผู้ป่วยและญาต ิ
• การเพ่ิมคุณภาพในการบริการผู้ป่วย 
• สร้างนวัตกรรม 

3.  ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา  
4.  ด้านการเงินและงบประมาณ 
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 มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจท่ี
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ.2559 ท้ังสิ้น 547 ครั้ง เป็นจํานวนผู้ป่วย 
355 ราย (ดังตารางท่ี 1) 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
ทุกเดือน มีผู้ป่วยท่ีได้ทําการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ.2559 ท้ังสิ้น 341 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจ
รักษาท้ังสิ้น 302 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 30 ราย และเปน็ผู้ป่วยเก่า 272 ราย (ดังตารางท่ี 2) โดยมีผู้ป่วย
ท่ีพลาดนัดในปีนี้จํานวน 39 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 28 ราย เสียชีวิต 
1 ราย เนื่องจากมีเนื้องอกท่ีก้านสมอง ร่วมกับมีอาการปวด นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยท่ีไม่สามารถตาม
กลับมารับการตรวจรักษาไดอี้กจํานวน 10 ราย เนื่องจากผู้ป่วยได้ย้ายท่ีอยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 
และจะติดต่อกลับมานัดใหม่เองเม่ือสะดวก 

มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีมารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ลดลง 
10 ราย จาก 79 ราย ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 69 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่รายใหม่ 
34 ราย การผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 1 ราย ผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัด 
Polydactyl right thumb excision 1 ราย ผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 2 ราย 
และผ่าตัดรักษาเพดานโหว่ร่วมกับผ่าตัดตกแต่งแก้ไขริมฝีกปาก 1 ราย (Secondary surgery) 
35 ราย รวมเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดจากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในปี 2559 ท้ังสิ้น 
74 รายการ (ดังตารางท่ี 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านผู้ป่วยและสังคม 
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ตารางท่ี 1  จํานวนครั้งท่ีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มาเข้ารับการตรวจท่ีคลินิกผู้ป่วยนอก 
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

จํานวน (ครั้ง) 162 262 353 299 241 312 377 468 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559  

 512 520 485 514 534 597 547  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ป ี
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ตารางท่ี 2  จํานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีมาเข้ารับการตรวจรักษา ท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง 
               เพดานโหว่ฯ  
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

จํานวน (คน) 31 41 70 102 95 117 146 170 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559  

 197 214 251 262 263 279 302  
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ตารางท่ี 3  จํานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีมาเข้ารับการผา่ตัด  
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

จํานวน (คน) 32 46 59 47 50 42 70 77 

 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559  

 89 75 56 56 53 79 69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ี
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2016, 
Songkhla-nagarind Hospital, PSU-Cleft Center 

 

Primary surgery (39 surgeries) 
Primary Lip/Nose Unilateral Repair (partial or complete) *          16 
Primary Lip/Nose Bilateral Repair (partial or complete)              2 
Primary Cleft Palate Repair *                          15 
Myringotomy with PE tube insertion                   3 
Alveolar Bone Graft                                     2  
Other:  - Polydactyly Rt. Thumb excision                                       1  
   

Secondary surgery (35 surgeries) 
 Lip/Nose Revision                  32 

 Other:  - Repair Chonal atresia NAVI         1 
  - Commissurorhaphy        1 
  - Correction of facial cleft, correction of lower eyelids.     1 
                 

                                                Total             74  
Remark 

 * Total = 69 cases 
� 1 case    =  Cheiloplasty and Myringotomy with PE tubes insertion  
� 1 case    =  Cheiloplasty and Polydactyly right thumb excision 
� 2 cases   =  Palatoplasty and Myringotomy with PE tubes insertion 
� 1 case    =  Palatoplasty and Lip/Nose revision 
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ตัวช้ีวัด  (Key Performance Indicator) จํานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีมาเข้ารับการ 
           ผา่ตัดรักษาในปี 2559 
 

ตัวช้ีวัดชนิดการผ่าตัด จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1.  Cheiloplasty 
• อายุ ≤ 6 เดือน 
• อายุ › 6 เดือน 

 
14 
4 

 
78 
22 

รวม 18 100 
2. Palatoplasty 

• อายุ ≤ 1 ปี 6 เดือน 
• อายุ › 1 ปี 6 เดือน 

 
10 
5 

 
67 
33 

รวม 15 100 
3. Speech อายุ › 5 ปี (หลังผ่าตัด Palatoplasty) 

• Normal 
• Hypernasality 
o   1+ 
o   2+ 
o   3+ 

• ประเมินไม่ได้ / ไม่ได้ประเมิน 

 
18 
 
7 
- 
- 
2 

 
66 
 
26 
- 
- 
8 

รวม 27 100 
 

การผ่าตัดเย็บริมฝีปากจะทําเม่ือผู้ป่วยมีอายุ 3-6 เดือน จะผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ 
เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาท่ีผู้ป่วยมีความแข็งแรงดี สามารถทนต่อการดมยาสลบเพ่ือผ่าตัดได้ด ี
ในปี 2559 มีผู้ป่วยมาผ่าตัดเย็บริมฝีปาก (Cheiloplasty) จํานวนท้ังสิ้น 18 ราย ซึ่งอยู่ในช่วงอาย ุ
≤  6 เดือน จํานวน 14 ราย และอีก 4 ราย จะอยู่ในช่วงอายุ › 6 เดือน เนื่องจากผู้ป่วยมีไข้ ไม่สบาย 
และน้ําหนักตัวน้อย 

 
 การผ่าตัดปิดเพดานโหว่เป็นการผ่าตัดท่ียุ่งยากกว่าการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก เนื่องจากมีการเสีย

เลือดขณะผ่าตัดมากกว่าการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก ดังนั้นการผ่าตัดปิดเพดานโหว่จึงต้องทําเม่ือผู้ป่วยมี
อายุ 9-18 เดือน ในปี 2559 มีผู้ป่วยมาผ่าตัดปิดเพดานโหว่ (Palatoplasty) จํานวนท้ังสิ้น 15 ราย 
ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ ≤ 1 ปี 6 เดือน จํานวน 10 ราย และอีก 5 ราย จะอยู่ในช่วงอายุ › 1 ปี 6 เดือน ทํา
ให้การผ่าตัดรักษาภาวะเพดานโหว่ล่าช้า เนื่องจากผู้ป่วยมีไข้ ไม่สบาย น้ําหนักตัวน้อย และพบมี
ปัญหาอย่างอ่ืนร่วมด้วยเช่น พัฒนาการช้า โรคหัวใจ เป็นต้น 
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การประเมินเสียงพูดจะเริ่มตรวจปัญหาเก่ียวกับการออกเสียงและประเมินการพูด เม่ือผู้ป่วย 
มีอายุ > 5 ปี  ในปี 2559 มีผู้ป่วยมาตรวจประเมินเสียงพูดและทําการรักษา จํานวนท้ังสิ้น 27 ราย 
ซึ่งมีผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจประเมินเสียงพูดจากนักแก้ไขการพูด โดยการประเมิน Oral motor 
examination และเครื่องมือวัดประเมินเสียงพูดไม่ชัด คือ แบบทดสอบพูดไม่ชัด (Articulation test) 
แล้วมีความชัดเจน เป็นปกติจํานวน 18 ราย เป็นผู้ป่วยชนิดปากแหว่งและเพดานโหว่ข้างเดียว 
12 ราย  ปากแหว่งและเพดานโหว่สองข้าง 6 ราย และมี 7 ราย ได้รับการประเมินเสียงพูดแล้วไม่ชัด 
เป็นผู้ป่วยชนิดปากแหว่งและเพดานโหว่ข้างเดียว 4 ราย ปากแหว่งและเพดานโหว่สองข้าง 3 ราย  
เนื่องจากปัญหาความไม่ม่ันใจในตนเอง ไม่ยอมพูดคุย และปัญหาการได้ยิน 1 ราย ปัญหาการได้ยิน
อย่างเดียว 3 ราย การฝึกการจัดวางองค์ประกอบอวัยวะภายในช่องปากยังไม่ถูกต้อง เช่น การวาง
ตําแหน่งของลิ้นในการออกเสียงทําให้ออกเสียงพยัญชนะไม่ชัด ส่งผลให้พัฒนาการทางด้านภาษาช้า 
1 ราย ผ่าตัดรักษาและส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอ่ืน 2 ราย และ 2 ราย ไม่ได้รับการประเมินเสียงพูด   
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� สร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ 
ลงทะเบียนเก็บข้อมูลผู้ป่วยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหวฯ่ 

เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลรายละเอียดของโรคความพิการร่วม ถ่ายภาพเก็บเป็น Medical 
Photographs Library สําหรับติดตามดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครบถ้วนและประเมินผลการรักษา นํา
ข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ในการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการรักษาท่ีดีข้ึน หาวิธีการให้การบริการผู้ป่วยให้ได้
ผลการรักษาท่ีดียิ่งข้ึน และทํารายงานประจําปีของศูนย์ฯ 

มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาปริญญาโท แพทย์และ
ทันตแพทย์ ท่ีคลินิ กผู้ ป่ ว ยปากแหว่ ง  เพดาน โหว่ฯ  ในด้ านการดู แลผู้ ป่ วยอย่ า ง เป็น ทีม 
สหวิทยาการ โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และความร่วมมือของครอบครัว มีการติดตามประเมิน
ผลการรักษา และให้การรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาครบถ้วน มีการดูแล
ผู้ป่วยแบบบริหารจัดการโรค เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยมีรูปพิการมากข้ึน จนทําให้ต้องผ่าตัดแก้ไขความพิการ
กระดูกใบหน้า ขากรรไกร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทําให้สิ้นเปลือง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรค
เฉพาะให้แก่ประเทศชาติ และท่ีสําคัญกว่าคือ ผลการรักษารูปพิการท่ีเกิดข้ึนภายหลังนั้นไม่ได้ผลดี
เท่ากับการท่ีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาแก้ไข และติดตามผลการรักษาต่อเนื่องเป็นระยะๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้รับการสนับสนุนจาก The Smile Train ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ท่ัวโลก มีสํานักงานใหญ่ท่ีนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ให้มีการผ่าตัดเพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมความปลอดภัยในการรักษาแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ สําหรับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ครอบครัว ได้แก่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ท่ีได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และครอบครัว ในวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 
มีผู้ป่วยท่ีมาร่วมกิจกรรม 35 ราย ผู้ปกครองและญาติพ่ีน้อง 270 ราย รวมเป็น 305 ราย โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหวแ่ละพิการแต่กําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Knowledge Sharing Program) มีผู้ป่วยเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดจนมารับการรักษาและติดตามผลท้ังสิ้นจํานวน 133 ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ 
ยังได้หาทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัว สําหรับมารับการรักษาและ
ติดตามผลท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ (Cleft Clinic) ท้ังสิ้นจํานวน 162 ครอบครัว ซึ่งจัดทุก
วันจันทรท่ี์ 2 ของทุกเดือน ในปี พ.ศ. 2559  

 
� สร้างคุณค่าจากผู้ป่วยและญาต ิ

จัดทําโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
ท่ีได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และครอบครัว (ครั้งท่ี 10) ในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 
2559 เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และนําไปพัฒนาศักยภาพสําหรับการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ทําใหส้ามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข  

ด้านกระบวนการภายใน 
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จัดทําโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว ่
และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” (Knowledge Sharing 
Program) ทุกเช้าวันจันทร์ท่ี 2 ของเดือน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดู 
ตลอดจนปัญหาของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แต่ละครอบครัว และประสบการณ์การแก้ไขปัญหาทํา
ให้ครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําไปใช้กับบุตรหลานของตนเองได้ มีการจัดของเล่น 
เป้ของ The Smile Train ให้แก่ผู้ป่วย จัดค่าเดินทางให้แต่ละครอบครัว และอาหารกลางวันแก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมให้บิดามารดาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  เ ข้าใจและ 
เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ต่อเนื่องสมํ่าเสมอเป็นเวลานาน จากทีมสหวิทยาการ 
จนอายุ 20 ปี ด้วยความร่วมมือของบิดามารดา เพ่ือให้ผู้ป่วยมีรูปลักษณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
โดยท่ีผู้ปว่ยท่ีมีภาวะปากแหว่งและเพดานโหว่จะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเฉลี่ย 4.7 ครั้งต่อราย ในเวลา
ท่ีเหมาะสมจนกระท่ังโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ไม่ใช่ผ่าตัดเพียงครั้งเดียวก็ได้ชีวิตใหม่แล้ว 

สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยยากไร้ท่ีมารับการดูแลรักษาท่ีศูนย์ฯ 
และผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ และ
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 
 
� การเพิ่มคุณภาพในการบริการผู้ป่วย 

คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ (Cleft Clinic) 
ทางศูนย์ฯ ได้จัดทํารายชื่อผู้ป่วยท้ังหมดซึ่งจะมารับการตรวจท่ีคลินิกให้กับแพทย์ ทันต

แพทย์ และทีมงานก่อนทุกครั้ง พร้อมรายละเอียดของโรค ปัญหาท่ีต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง หรือ
สมควรแก้ไขในแต่ละครั้ง มี Check list ของผู้ป่วยทุกรายว่าได้รับการตรวจอะไรมาบ้างครบถ้วนไหม 
เช่น การตรวจรักษาความพิการร่วม การตรวจหู ตรวจการได้ยิน การผ่าตัดชนิดต่างๆ ผู้ป่วยท่ีมารับ
การดูแลรักษาท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จะได้รับการตรวจสุขภาพเด็ก วัดการเจริญเติบโต 
และการพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ ตรวจหู ตรวจการได้ยิน ฝึกพูด โดยโสต ศอ นาสิก แพทย์ และ
ทีมงาน ตรวจสุขอนามัยในช่องปากและรักษาโดยทันตแพทย์ และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาเพ่ิมเติม
ท่ีโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจติดตามผล 
การผ่าตัดริมฝีปาก และเพดานปากโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง เตรียมผู้ป่วยเพ่ือจัดสันเหงือก จัดฟันเพ่ือ
ผ่าตัดปิดสันเหงือกปลูกกระดูก และผ่าตัดกระดูกใบหน้า ขากรรไกร โดยทันตแพทย์จัดฟันและ
ศัลยแพทย์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล แนะนําให้ผู้ป่วยรับการผ่าตัดตกแต่งริมฝีปาก จมูก เพ่ิมเติม 
โดยให้พบศัลยแพทย์ผ่าตัดท่านเดิมท่ีได้ผ่าตัดให้ไว้ ประเมินผลการพูดของผู้ป่วยเพดานโหว่ ท่ีได้รับ
การผ่าตัดรักษาไปแล้ว เม่ืออายุ 5 ปี โดยทีมงาน และบันทึกไว้ แนะนําบิดามารดา ผู้ป่วยในการวาง
แผนการตรวจพิเศษเพ่ือหาสาเหตุของการพูดไม่ชัด โดยทํา Nasoendoscopy และวางแผนการรักษา
ด้วยวิธีท่ีเหมาะสม ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการถ่ายภาพบันทึกเสียงพูดไว้ และจะได้รับการนัดให้มา
ตรวจติดตามผลการรักษาต่อไปท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ปีละครั้ง 

แผ่นพับ (Brochures) ได้ทําแผ่นพับเพ่ือให้ข้อมูลแก่บิดามารดาผู้ป่วย ญาติ และประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 7 ชุด และได้แจกแผ่นพับท้ังสิ้นจํานวน 1,015 ใบ ในปี พ.ศ. 2559 
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สมุดประจําตัวผู้ป่วย มีการบันทึกข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค ความพิการร่วม
ประวัติการผ่าตัดรักษา ข้อมูลความสําคัญของการผ่าตัดรักษาชนิดต่างๆ ตารางการพัฒนาการของเด็ก
ทารกวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน เรื่องท่ีท่านควรบอกให้แพทย์ทราบ ความสําคัญของฟันน้ํานมและการ
หลีกเลี่ยงอาหารท่ีจะทําให้ฟันผุ การให้อาหารทารกและอาหารเสริม ตารางแสดงการให้ภูมิคุ้มกันโรค
ท่ีเด็กควรได้รับ คําแนะนําในการให้วัคซีน ตารางบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก การตรวจพัฒนาการ
ของเด็ก การให้นมกับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ 
Check list สําหรับบันทึกการตรวจผู้ป่วยเพ่ือความครบถ้วน ตารางบันทึกปัญหาท่ีบิดามารดาพบ
ระหว่างอยู่บ้าน และตารางบันทึกของทีมสหสาขาวิชาชีพ ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาทางด้านการบริการ
ผู้ป่วยให้ได้คุณภาพสูงสุดในการรักษา อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการติดตามผลการรักษา
ผู้ป่วยท่ีมารับการบริการท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย 

Clinical Practice Guideline, Flow Chart ได้จัดทํา Clinical Practice Guideline 
ของการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นการตรวจสอบให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างครบถ้วน ได้จัดทํา Flow Chart เพ่ือแสดงระบบการให้บริการผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยภายในและนอกองค์กร  
 
� สร้างนวัตกรรม 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพ่ือให้
สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชนอ์ย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน เช่น สามารถแจ้งรายชื่อผู้ป่วยท่ีมารับ
การตรวจให้กับแพทย์เจ้าของไข้ได้ก่อนการตรวจ นําข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ในการศึกษาวิจัย นําภาพถ่าย
ผู้ป่วยจาก Medical Photographs Library มาประเมินผลการผ่าตัดรักษา และสามารถนําไป 
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการกระบวนการผ่าตัดรักษาเพ่ือ เพ่ิมคุณภาพของผลการผ่าตัดให้ดียิ่งข้ึน สามารถ
นําข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์ฯ เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคม 
ราชวิทยาลัยได้โดยง่าย รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของ
ผู้ป่วยเพ่ือประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเพดานโหว่ นําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ป่วยท่ีได้ทํา 
Nasoendoscopy มาศึกษาหาสาเหตุของการเกิดเสียงท่ีผิดปกติมี hypernasality เพ่ือหาแนวทาง
วิธีการผ่าตัดท่ีเหมาะสม นําข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดทํารายชื่อผู้ป่วยท้ังหมดท่ีมารับการตรวจ
ท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ให้กับทีมงานก่อนการออกตรวจ และเลขานุการศูนย์ฯ สามารถนํา
ข้อมูลนี้ไปใช้ในการติดต่อกับผู้ปกครองผู้ป่วยให้เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing Program รับ
การตรวจท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เตรียมการสําหรับจัดอาหารกลางวัน และค่าเดินทาง
ของครอบครัวผู้ป่วย นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ สามารถนําข้อมูลจากฐานข้อมูลเพ่ือเลือกและติดต่อกลุ่ม
ผู้ปว่ยเป้าหมายท่ีจะมาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ และครอบครัวในวันเด็กแห่งชาต ิ

ปรับโฮมเพจของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน, เป็นสื่อกลาง
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ให้ประชาชนท่ัวไปหรือผู้ท่ีบุตรหลานมีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่สามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ฯ เพ่ือ
สอบถามข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ได ้

ให้ของขวัญของเล่นแก่ผู้ป่วยเด็กท่ีมารับการตรวจประจําปีอย่างสมํ่าเสมอท่ีคลินิกผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

ทําบัตรอวยพรปีใหม่ 2559 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ 
โดยส่งให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ทีมงานศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลและแพทย์ใหญ่สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัด ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผูอุ้ปการคุณท่ีให้การสนับสนุนเงินทุนกับศูนย์ฯ และครอบครัวผู้ป่วย
ท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ  

สร้างเครือข่ายกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสํานักงานบรรเทาทุกข์
และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโครงการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แบบครบ
วงจร (โครงการยิ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี) เป็นหน่วยบริการของสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยลงทะเบียนผู้ป่วย ส่งข้อมูล
ประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การผ่าตัด และตัวอย่างเลือดผู้ป่วยส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สร้างเครือข่ายกับ The Smile Train ในการมีส่วนร่วมให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดานโหว่ โดยไม่คิดมูลค่า และเพ่ิมคุณภาพของผลการรักษาโดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้
ร่วมโครงการ (Songklanagarind Partnership Hospital) เป็นปีท่ี 8 ซึ่งบริหารจัดการโดยศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะใบหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วย
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางศูนย์ฯ 
ได้จัดส่งข้อมูลการผ่าตัดพร้อมภาพถ่าย ให้กับองค์กร The Smile Train อย่างสมํ่าเสมอ 

ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) และบริษัท
อเมริกัน อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จํากัด (AIA) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยหน่วย
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์
ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
โดยมีการตกลงในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยพิการบริเวณศีรษะ ใบหน้าใบหู พิการบริเวณมือ เท้า แต่กําเนิด และ
แผลเป็นดึงรั้งจากแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก และสําหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม ท้ังผู้ป่วยรายใหม่ และ
ผู้ป่วยรายเก่า รายละ 6,000 บาท จํานวน 100 ราย ได้เริ่มเปิดโครงการ “เอไอเอ 100 รอยยิ้ม” และ
ทําการแถลงข่าวไปเม่ือวันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งท่ี 5 และจัดเก็บรายได้เข้า
กองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานเป็นทีมสหวิทยาการของศูนย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการแก่ผู้ป่วย
และครอบครัว สนับสนนุการเพ่ิมพูนศักยภาพของทีมงานสหสาขาวิชาชีพ และการทําวิจัย เป็นต้น  

และสรุปผลโครงการ Operation Smile (ครั้งท่ี 4) “Bright Smiles & Happy Hearts” ใน
การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยพิการบริเวณศีรษะ ใบหน้าใบหู พิการบริเวณมือ 
เท้า แต่กําเนิด และแผลเป็นดึงรั้งจากแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก และสําหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
จํานวนท้ังสิ้น 100 ราย ตั้งแต่ในวันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดการผ่าตัดรักษาเม่ือ 
วันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2559  
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1.  ทางศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  และพิการแต่ กําเนิดบริ เวณศีรษะใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ 
ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย  ชี้เจริญ ดํารงตําแหน่งนายก
สมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงวิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล เป็นกรรมการและประธานฝ่าย
ทะเบียนและเหรัญญิก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์ธงชัย  นันทนรานนท์ เป็นกรรมการและ
ประธานฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล เป็นกรรมการ และคุณศิริจันทร์  
แก้วสนิท เป็นกรรมการและประธานฝ่ายเลขานุการของสมาคม ตั้งแต่ปี 2555 จนปัจจุบัน และได้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและ
ศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครั้งท่ี 9 
ประจําปี 2559 เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ Empowerment 
of Cleft Care” ระหว่างวันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วย
นอกและอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ทางศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้ผลิตเอกสารทางวิชาการเผยแพร่ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมงานประชุม และผู้สนใจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในงานนี้ด้วย 

 

 
 
 
 
 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
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2.  รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล  รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ และ
นางศิริจันทร์  แก้วสนิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการของสมาคม
ความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา งานประชุมวิชาการประจําปี ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2559 เรื่อง 
“การเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ Empowerment of Cleft Care” 
ระหว่างวันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและ
อํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งเน้นให้
หน่วยบริการและโรงพยาบาลท่ีเก่ียวข้องทุกแห่งมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (Empowerment of Cleft Care) และการพัฒนาการรักษาท่ียุ่งยากซับซ้อน 

 

 

 
 

3.  สร้างทีมงานในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Knowledge Sharing) แก่
ครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในปี 2559 ท้ังสิ้นจํานวน 133 ครอบครัว โดยจัดประชุมกลุ่ม
ผู้ปกครองมีการจัดกลุ่มตามอายุของผู้ป่วย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการ
บันทึกข้อมูลความรู้จากการเสวนา เพ่ือนํามาหาข้อสรุป มีการนําข้อมูลท่ีบันทึกมาสร้างเป็นเครื่องมือใน
การประเมินพฤติกรรม สภาวะทางสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วย 

4. จัดทําและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิด 
บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานจริง และ
เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน  

5.  จัดทําและปรับปรุง Web site ของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

6.  จัดทํารายงานประจําปีของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เพ่ือรายงานผลการ 
ดําเนินการและการพัฒนา ในด้านผู้ป่วยและสังคม ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และ 
การพัฒนา และด้านการเงินและงบประมาณ ต่อแหล่งทุนท่ีสนับสนุน และประชาสัมพันธ ์
ต่อสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาดิ (สปสช.) สภากาชาดไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร ์
ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโครงการ “ตะวันฉาย” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  
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เดอืน วันท่ี
เงินจากกองทุนศูนย์ฯ ยกยอดจากปี พ.ศ. 2558 1,062,890.74 

ธ.ค. 11 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ย. 58 (ยอดยกมาปี 59) 600.00         
ม.ค. 12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณกมลพรรณ  อินริสพงศ์ 500.00         

13 สนับสนุนค่าเดินทางคนไข้ 10,000.00     
13 ค่ากระเป๋าประชาสัมพันธ์/ใช้ในกิจกรรม 85,600.00     
14 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค. 58 600.00         
26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ม.ค.59 6,000.00       
27 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ม.ค.59 9,255.00       
27 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค.59 2,100.00       

ก.พ. 18 ค่ากิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วย ปี 2559 38,772.00     
มี.ค. 8 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ.59 2,700.00       

8 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ก.พ.59 11,015.00     
8 ค่าหมึกพริ้นเตอร์ 2 ตลับ 650.00         
10 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ. 59 600.00         
11 ได้รับเงินบริจาคจาก นพ.สมศักด์ิ  ภัทรกุลวณิชย์ 10,000.00     
24 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.พ.59 6,000.00       
28 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค.59 6,000.00       
30 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณดุษฎี  ชนะวีรวรรณ 1,000.00       

เม.ย. 11 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มี.ค.59 4,800.00       
11 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน มี.ค.59 6,845.00       
11 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มี.ค. 59 600.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณอรุณ  สายจันทร์ 300.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณศิริกันยา  ธัสสะโร 300.00         
26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย.59 6,000.00       

พ.ค. 16 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน เม.ย. 59 600.00         
17 ได้รับเงินบริจาคจาก นพ.จิรยุทธ์  เมธาสิทธ์ิ 300.00         
17 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณวรรณา สุวรรณชาตรี 700.00         
17 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณอัมพร  บิลหยา 350.00         
17 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณเยาวเรศ  เทพยา 350.00         
19 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา เม.ย.59 4,800.00       
19 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน เม.ย.59 7,620.00       
19 ค่าของเยี่ยมภรรยา-บุตร (นพ.นิติ ถาวรานุรักษ์) 1,271.00       

ยอดยกไป 1,076,690.74 212,428.00   

รายงาน รายรับ - รายจ่ายเงิน
ของกองทนุศูนย์ผู้ปว่ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพกิารแตกํ่าเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2559)

ปี 2559
รายการ รายรับ รายจ่าย

 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
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เดอืน วันท่ี
ยอดยกมา 1,076,690.74 212,428.00   

พ.ค. 26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค.59 6,000.00       
26 โครงการ The Smile train 219,971.35   

มิ.ย. 2 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณชวนพิตร  อุดมรัตน์ 5,000.00       
3 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ค. 59 600.00         
6 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน พ.ค.59 10,592.00     
6 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ค.59 4,500.00       
8 ได้รับเงินบริจาคจาก เด็กหญิงกานต์มณี  นรสิทธ์ิพิทักษ์ 800.00         
14 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณสุพร  สุขบุญพันธ์ 500.00         
14 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณเผด็จ  ศรีนวลขาว 500.00         
27 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มิ.ย.59 6,000.00       

ก.ค. 4 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน มิ.ย.59 10,665.00     
4 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา มิ.ย.59 4,200.00       
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณจันทะนา ณ พัทลุง 300.00         
15 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มิ.ย. 59 600.00         
26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ค.59 6,000.00       
28 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณภัสศรัณย์  อ่องสกุล 1,000.00       

ส.ค. 10 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน มิ.ย. 59 600.00         
22 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ก.ค.59 11,669.00     
22 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค.59 3,900.00       
26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ค.59 6,000.00       
30 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณสุภาวดี  หาญสุวัฒน์ 1,000.00       

ก.ย. 1 ได้รับเงินบริจาคจาก พญ.โสภณา  สว่างปัญญางกูร 20,000.00     
1 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ก.ค.59 7,636.00       
1 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค.59 5,400.00       
13 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ส.ค. 59 600.00         
15 ได้รับเงินบริจาคจาก ร้านก๊อปปี้ คอร์นเนอร์ดิจิตอลปริ้นเซ็นเตอร์ 3,000.00       
19 ได้รับเงินบริจาคจาก นพ.วิชัย  ชี้เจริญ 500.00         
27 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ก.ย.59 6,000.00       

ต.ค. 5 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ก.ย.59 5,975.00       
5 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ย.59 3,000.00       
5 ค่าจัดทํารายงานประจําปี 2558 (200 เล่ม) 43,000.00     

ยอดยกไป 1,329,262.09 355,365.00   

รายงาน รายรับ - รายจ่ายเงิน
ของกองทนุศูนย์ผู้ปว่ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพกิารแตกํ่าเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2559)

ปี 2559
รายการ รายรับ รายจ่าย
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เดอืน วันท่ี
ยอดยกมา 1,329,262.09 355,365.00   

ต.ค. 9 ค่าหมึกพริ้นเตอร์ 2 ตลับ 638.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณวรัญรดา  ประทุมชนภักดี 200.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณฟิตรี  ธารีสืบ 600.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณกัณธิมา  เซ่ียงค้ิว 600.00         
12 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณดวงพร  มหันต์ชาครพงศ์ 600.00         
12 โครงการ Operation Smile (มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม) 600,000.00   
12 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ส.ค. 59 600.00         
14 ค่าซองจดหมายศูนย์ฯ 2,000 ซอง 2,140.00       
21 ค่าสนับสนุนการประชุมวิชาการสมาคมฯ 15,000.00     
21 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน ต.ค.59 7,299.00       
21 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ต.ค.59 4,800.00       
26 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ต.ค.59 6,000.00       

พ.ย. 8 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ต.ค. 59 600.00         
8 โครงการ The Smile train 288,949.70   
22 ได้รับเงินบริจาคจาก นพ.วิชัย  ชี้เจริญ 1,250.00       
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณกลอยใจ  คําคง 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณจุรีรัตน์  แสงทอง 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก ร.ท.วัฒน์ชัย  วีระเดชสุนทรชัย 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณทัศนันท์  ศิริเสถียรรุจ 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณทิชากร  เพชรณรงค์ 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณเนติธร  เอียดวงศ์ 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณพันธ์ธิดา  จันทร์โท 250.00         
22 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณณปณต  ปัจพลเดชาชัย 250.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณสุรีรัตน์  แซ่เล่า 250.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณศิริรัตน์  ช่างล้อ 250.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณจุฑามาศ  สุวรรณทัต 250.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณอนัญญา  วงศ์ษา 500.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณนฤมล  สุนทราภา 750.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก คุณอรพินท์  ไทยประดิษฐ์ 250.00         
23 ได้รับเงินบริจาคจาก พญ.สายบัว  ชี้เจริญ 1,250.00       
25 ได้รับเงินบริจาคจาก ทัชชภร  แกล้วทนงจิโรจน์ 250.00         

ยอดยกไป 2,227,211.79 392,442.00   

รายงาน รายรับ - รายจ่ายเงิน
ของกองทนุศูนย์ผู้ปว่ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพกิารแตกํ่าเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2559)

ปี 2559
รายการ รายรับ รายจ่าย
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เดอืน วันท่ี
ยอดยกมา 2,227,211.79 392,442.00   

พ.ย. 25 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ย.59 6,000.00       
ธ.ค. 1 ได้รับเงินบริจาคจาก ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 8,950.00       

1 ได้รับเงินบริจาคจาก ร.ท.วัฒน์ชัย  วีระเดชสุนทรชัย 250.00         
2 ค่าใช้จ่ายโครงการชมรมผู้ปกครองประจําเดือน พ.ย.59 8,365.00       
2 ค่าพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ย.59 2,700.00       
13 ค่าประกันสังคม น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน พ.ย. 59 600.00         
15 ค่าจัดทํากระเป๋าศูนย์ฯ 500 ใบ 85,600.00     
20 ได้รับเงินบริจาคจาก พิชามญช์  เพชรสุทธ์ิ 300.00         
27 ค่าจ้าง น.ส.เทอดขวัญ  ชี้เจริญ เดือน ธ.ค.59 6,000.00       

รวมท้ังส้ิน 2,236,711.79 501,707.00   

ยอดเงินคงเหลือ 1,735,004.79 

รายงาน รายรับ - รายจ่ายเงิน
ของกองทนุศูนย์ผู้ปว่ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพกิารแตกํ่าเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า

( ณ มกราคม - ธันวาคม 2559)

ปี 2559
รายการ รายรับ รายจ่าย
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� โครงการ “ย้ิมสวย เสียงใส” เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข 

สภากาชาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 

� โครงการ “The Smile Train” เป็นองค์กรการกุศลท่ีไม่หวังผลกําไร เพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ มีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ี New York, ประเทศสหรัฐอเมริกาได ้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษา และดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ของ 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์โดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็น Partnership Hospital 

 

� โครงการ “Operation Smile” เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 
(Operation Smile) บริษัทอเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จํากัด (AIA) 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร ์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ พิธีเปิดโครงการ Operation Smile (ครั้งท่ี 5) “เอไอเอ 100 
รอยยิ้ม” และสรุปผลโครงการ Operation Smile (ครั้งท่ี 4) “Bright Smiles & Happy 
Hearts”  

 

� กิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 
ท่ีได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และครอบครัว ครั้ ง ท่ี  10” 
(งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559)  

 

� กิจกรรม“Knowledge Sharing Program” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของ
ครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ  

 

� กิจกรรม “Cleft Clinic” คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

โครงการและกิจกรรม 
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โครงการยิ้มสวย เสียงใส 
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สรุปผลการผ่าตัดผู้ป่วยโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ปี 2559 
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

รายการ จํานวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

1.  ผ่าตัดริมฝีปาก 12 26.09 

2.  ผ่าตัดเพดานปาก 8 17.39 

3.  ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปากเพ่ิมเติม 24 52.17 

4.  ผ่าตัดแก้ไข Fistula ท่ีเพดานปาก 0 0.00 

5.  ผ่าตัดสันเหงือก 2 4.35 

รวมท้ังสิ้น 46 100 

 
 

26.09%

17.39%52.17%

0.00%
4.35%

สรุปจํานวนการผ่าตัดผูป้่วยโครงการ "ย้ิมสวย เสียงใส" ปี 2559
  ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

1.  ผ่าตัดริมฝีปาก

2.  ผ่าตัดเพดานปาก

3.  ผ่าตัดตกแต่งริมฝีปากเพ่ิมเติม

4.  ผ่าตัดแก้ไข Fistula ที่เพดานปาก

5.  ผ่าตัดสันเหงือก
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โครงการ The Smile Train 
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Summary The Smile Train 2016 

Interventions Statistics 

Uploaded Interventions 65 

Unreviewed 0 

Rejected 0 

Exceed Quota 0 

Accepted 65 

Combos 0 

Reimbursable (Accepted + Combos) 65 
 

Interventions with Secondary Operations Only Statistics 

Interventions with Secondary Operations Only 33 
 

Accepted Operation Type Operations Percentage 

Alveolar Bone Graft 2 2.86 

Fistula Repair 0 0 

Lip Nose Revision 33 47.14 

Primary Cleft Palate 14 20 

Primary Lip Nose Bilateral 2 2.86 

Primary Lip Nose Unilateral 16 22.86 

Secondary Cleft Palate 0 0 

Other  3 4.29 

Total number of operations 70  

Total number of secondary operations 38  

Percent of secondary operations  54.29 

Lip Nose Revision (Only) 31  

Combos (primary lip and primary palate) 0 
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Sample cleft cases with pre and post-operative photos  
 

Patient No.1  

  
Pre operative Post operative 

Name : K.Y.  Gender : Female   Age : 3 months 
DX : Unilateral, complete cleft lip and alveolar cleft right. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 02/06/2016 
Type of Operation : Primary Lip/Nose Unilateral Repair 
Type of Repairs : Unilateral lip/ Rotation/Advancement and Variants                     

                              (Millard). 
 

Patient No.2  

  
Pre operative Post operative 

Name : F.U.  Gender : Male   Age : 8 months 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 30/06/2016 
Type of Operation : Primary Lip/Nose Bilateral Repair. 
Type of Repairs : Bilateral lip/Mulliken Type Variant. 
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Patient No.3  

  
Frontal view Lateral view 

  
Pre operative Post operative 

Name : H.W.  Gender : Male   Age : 1 year 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate right. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 02/06/2016 
Type of Operation : Primary Cleft Palate Repair. 
Type of Repairs : Palate/Veau-Wardill-Kilner Variant (Two Long Flap), IVVP. 
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Patient No.4 

  
Frontal view Lateral view 

  
Pre operative Post operative 

Name : W.B.  Gender : Female   Age : 10 years 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 10/11/2016 
Type of Operation : Alveolar Bone Graft. 
Type of Repairs : Alveolar bone graft bilateral. 

 
Patient No.5 

  
Pre operative Post operative 

Name : H.I.  Gender : Female   Age : 19 years 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate left. 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 21/01/2016 
Type of Operation : Lip/Nose revision 
Type of Repairs : Left lower lateral alar suspension with ear cartilage graft. 
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โครงการ Operation Smile 
 

 
พิธีเปิดโครงการ Operation Smile (ครั้งท่ี 5) 

“เอไอเอ 100 รอยย้ิม” 
วันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30-12.30 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น C อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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โครงการ Operation Smile (คร้ังที่ 5) 
“เอไอเอ 100 รอยย้ิม” 

 

 ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) และบริษัทอเมริกัน อินเตอร์
แนชช่ันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด (AIA) ได้ทําหนังสือขออนุญาตจัดทําโครงการ “เอไอเอ 100 รอยยิ้ม” ซึ่งเป็น
โครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile) และบริษัทอเมริกัน อินเตอร์แนชช่ันแนล 
แอสชัวรันส์ จํากัด (AIA) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ในวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 สํานักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลเป็นจากไฟไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน และผ่าตัด
ศัลยกรรมตกแต่งอ่ืนๆ ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยในโครงการนีม้ีท้ังผู้ป่วยรายใหม่ และรายเก่า จํานวน 100 ราย ได้มีการตกลงใน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 720,000 บาท ดังนี ้
 1.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาผูป้่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ป่วยพิการอ่ืนๆ ร่วมด้วยจํานวน 
100 รายๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 600,000 บาท โดยได้ทําการส่งมอบยอดเงินในการสนับสนุนสําหรับ
ผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัดในโครงการท้ังสิ้นได้จัดส่งเข้าบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 565-2-09777-0 นําเข้ากองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิด
บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
 2.  สนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 120,000 
บาท (จํานวน 100 ราย x 600 บาท x 2 ครั้ง) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ วันผ่าตัด และวันติดตามผลการรักษา โดย
ส่งมอบยอดเงินในการสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางมารับบริการเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยงานสิทธิ
ประโยชน์ผู้ป่วยเบกิจ่ายตามระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

เริ่มเปิดโครงการ “เอไอเอ 100 รอยยิ้ม” และทําการแถลงข่าวไปเมื่อวันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2559 
เวลา 8.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน12 C อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  รศ.นพ.วิชัย  ช้ีเจริญ หัวหน้าศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  คุณแวกามาลูดิน  
ปานากาเซ็ง ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทนภาคใต้ เอไอเอ ประเทศไทย และคุณทัตพิชา  เติมถาวร 
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารพัฒนาแหล่งทุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย เป็นผู้ร่วมในพิธีเปิดและแถลงข่าวในครั้งนี ้
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สรุปผลโครงการ Operation Smile (คร้ังที่ 4) 
“Bright Smiles & Happy Hearts” 

 

 ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) ได้ทําหนังสือขออนุญาตจัดทํา
โครงการภายใต้ช่ือ “Bright Smiles & Happy Hearts” ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 
(Operation Smile) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ฯ ในวันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งครั้งนี้จัดเป็น
ครั้งท่ี 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลเป็นจากไฟไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน 
และผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอ่ืนๆ ได้มีการตกลงในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ
บริการของกลุ่มผู้ป่วยในโครงการนี้มีท้ังผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยรายเก่า จํานวน 100 ราย โดยมีผศ.นพ.ธนะรัตน์  
บุญเรือง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รศ.นพ.วิชัย  ช้ีเจริญ หัวหน้าศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 
และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสุกุญญา  ปฐมระวี หัวหน้างาน 
สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย คุณวิรัญดา  โต๊ะขวัญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คุณรพีพร  ตีระวงศา ผู้จัดการสํานักงานและ
ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณลลดา  จิตตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประสานงานข้อมูล ร่วมทําข้อตกลงโครงการครั้งนี ้
 
ทีมแพทย์ในโครงการ Operation Smile 

1.  นพ.วิชัย   ช้ีเจริญ  ศัลยแพทย์ตกแต่ง / หัวหน้าทีมผ่าตัด 
2.  พญ.อรวรรณ ชาญสันต ิ  ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
3.  นพ.นิติ   ถาวรานุรักษ์  ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
4.  นพ.วิรัตน์   วศินวงศ ์  วิสัญญีแพทย์ / หัวหน้าทีมวิสัญญ ี
5.  คุณยุพิน   อภิสิทธ์ิวงศ ์  วิสัญญีพยาบาล 
6.  คุณนุสรา   ดิลกรัตน์พิจิตร             วิสัญญีพยาบาล 
7.  คุณศิริจันทร์  แก้วสนิท  ผู้ประสานงานโครงการ 
8.  คุณมยุเรศ   ลีลาวรวุฒิ  พยาบาลห้องผ่าตัด 
9.  คุณเกศราพร เข่ือนจิตต์ศิร ิ  พยาบาลห้องผ่าตัด 
10.  คุณศรัญยู   ถ่ินจะนะ  พยาบาลห้องพักฟ้ืน 
11.  คุณนพพร   เกตุวิลัย  พยาบาลดูแลก่อนและหลังผ่าตัด 
12.  คุณภัทรวรรณ       กัลชาญพิเศษ  พยาบาลดูแลก่อนและหลงัผ่าตัด 

 
งบสนับสนุนในการดูแลผ่าตัดรักษา 
 ทางโครงการสร้างรอยยิ้มได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมเป็นเงินท้ังสิ้น 680,000 บาท ดังนี ้
 1.  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาผูป้่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และผู้ป่วยพิการอ่ืนๆ ร่วมด้วยจํานวน 
100 รายๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 600,000 บาท โดยได้ทําการส่งมอบยอดเงินในการสนับสนุนสําหรับ
ผู้ป่วยท่ีรับการผ่าตัดในโครงการท้ังสิ้นได้จัดส่งเข้าบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ประเภทออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 565-2-09777-0 นําเข้ากองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิด
บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
 2.  สนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 80,000 บาท 
(จํานวน 100 ราย x 400 บาท x 2 ครั้ง) โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด คือ วันผ่าตัด และวันติดตามผลการรักษา โดย 
ส่งมอบยอดเงินในการสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางมารับบริการเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
วัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีเข้าร่วมโครงการ โดย 
หน่วยงานสิทธิประโยชนผ์ู้ป่วยเบิกจ่ายตามระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
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การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโครงการ 
 จํานวนผู้ป่วยในโครงการ 100 ราย ได้เริ่มทํางานการผ่าตัดตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุด 
การผ่าตัดรักษาเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2559 (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ผู้ป่วยท่ีมาทําการผ่าตัดรักษา จํานวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

1.  Cleft lip and Cleft palate 84 84 
2.  ความพิการอ่ืนๆ  16 16 

รวมท้ังสิ้น 100 100 

 

สรุปการผ่าตดัผู้ป่วยในโครงการ "ผ่าตดัผู้ป่วย 100 ราย"

ความพกิารอ่ืนๆ

16%

Cleft lip and cleft 

palate

84%

Cleft lip and cleft palate

ความพิการอื่นๆ
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กิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

และครอบครัว คร้ังที่ 10” (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559) 
 

หลักการและเหตุผล 
 ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นความพิการแต่กําเนิดท่ีมีผลกระทบกับรูปลักษณะบน
ใบหน้า การพูดการได้ยิน ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ป่วยเหล่านี้อาจ
มีปัญหาท้ังด้านการเจริญเติบโตการพัฒนาทางด้านจิตใจ และการแสดงออกในการเข้าสู่สังคม 
ทางศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ให้มีใบหน้า เสียงพูดท่ีปกติหรือ
ใกล้เคียงปกติให้มากท่ีสุด มีการพัฒนาการท่ีดีสามารถเข้ากับสังคม ใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติ และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมของผู้ป่วย
เหล่านี้และครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลในการทํากิจกรรมต่างๆ มาศึกษาเป็น
บรรทัดฐาน เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย และนํามาปรับปรุงการทํางานของศูนย์ฯ เพ่ือให้ผู้ป่วย
และครอบครัวได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
 

วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตนเองและผูอ่ื้นยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
2.   เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและพฤติกรรมท่ีมีอยู่ให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได ้
3.   เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารและการแสดงออกของผู้ป่วยในทาง

สร้างสรรค์ 
4.   เพ่ือส่งเสริมทักษะในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
5.   เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ป่วย บิดามารดา และโรงพยาบาล 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทย์ตกแต่ง 

 

กรรมการ 
1. ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย์ 
2. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล ทันตแพทย์จัดฟัน 
3. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล 
4. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท์ ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล 
5. ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร โสต ศอ นาสิกแพทย์ 
6. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬห์พานิช  พยาบาลศาสตร์ 
7. อ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล  วิสัญญีแพทย์ 
8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  จิตแพทย์เด็ก 
9. พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ   ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
10. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ์   ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
11. นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร ์ งานโสตทัศนศึกษา 
12. นางสาวชลีพร  เตียวจําเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร ์
13. นางสาวติรยา  พ่ึงตระกูล  นักแก้ไขการพูด 
14. นางสาวนพพร  เกตุวิลัย  พยาบาล 
15. นางศิริจันทร์  แก้วสนิท  พยาบาล 
16. นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 
17. นางสาวอนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์ ประชาสัมพันธ์ 
18. นางเสาวณิต  พรหมจรรย์  นักสังคมสงเคราะห์ 
19. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนย์ฯ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ จํานวน 40 ราย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 3-10 ปี และเข้ามารับการ
รักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1  คือ  กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอายุ 3 - 6 ป ี
  กลุ่มท่ี 2  คือ  กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอายุ 7 – 10 ป ี
 

ตารางเวลาดําเนินโครงการ 
 วันเสาร์ท่ี 9  มกราคม  2559  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

เวลา  12.00 – 12.15 น. ลงทะเบียน  
  12.15 – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 13.05 น. ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน 
  13.05 – 14.45 น.   กิจกรรม 

14.45 – 15.00 น. แจกรางวัลและของขวัญ 
  15.00 – 15.05 น. ประธานกล่าวปิดงาน 
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วิธีการดําเนินโครงการ 
 

กิจกรรม 
พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ร่างโครงการและจดัประชุม 
2. วางแผนการดําเนนิงาน 
3. ดําเนินงานและติดต่อประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

  

  

   

 
สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 
 ณ เวทีจิตอาสา ชั้น7 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลสงขลา 
นครินทร์ เวลา 12.00 – 15.00 น. 
 

การประเมินผลโครงการ 
การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด  

 

งบประมาณการดําเนินโครงการ 
 งบประมาณการจัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดานโหว่ฯ ได้จากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จํานวน  50,000  บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย 
ดังนี ้
 1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มจํานวน 250 ชุดๆ ละ 80 บาท             20,000  บาท 
 2.  ค่าของรางวัล               12,000  บาท 
 3.  อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี             2,500  บาท 
 4.  อุปกรณ์เล่นเกมส์ 4-6 เกมส ์     5,000  บาท 
 5.  ค่าไอศกรีม          2,000  บาท 
 6.  ค่าล่วงเวลาบุคลากร และค่าตอบแทนนักศึกษาท่ีช่วยงาน           6,260  บาท 
 7.  เบ็ดเตล็ด       2,240  บาท 
      รวมท้ังสิ้น                   50,000  บาท 
                         (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย
ด้วยกันเอง บิดามารดา และบุคคลท่ัวไป มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณ์ในการ
สื่อสารแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และม่ัน ใจได้ว่าจะ
สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของสังคมได ้  
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กิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง 
เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ์

และครอบครัว  ครั้งที่ 10” (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559) 
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สรุปผลการจัดโครงการ 
“กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว ่

ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และครอบครัว (คร้ังที ่10)”  
วันเสาร์ที่ 9  มกราคม  2559   เวลา 12.00 – 15.00 น. 

ณ เวทีจิตอาสา ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
1.  รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทย์ตกแต่ง 

 2.  ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย์ 
 3.  ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล  ทันตแพทย์จัดฟัน 
 4.  ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล 
 5.  ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท์ ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล 
 6.  ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬห์พานิช  พยาบาลศาสตร์ 

7.  ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร โสต ศอ นาสิกแพทย์ 
     8.  อ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล  วิสัญญีแพทย์ 
          9.  ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  จิตแพทย์เด็ก 

10.  พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ   ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
11.  นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ์  ศัลยแพทย์ตกแต่ง 

           12.  นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร ์ งานโสตทัศนศึกษา 
 13.  นางสาวชลีพร  เตียวจําเริญ  เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร ์
 14.  นางสาวติรยา  พ่ึงตระกูล  นักแก้ไขการพูด 

15.  นางสาวนพพร  เกตุวิลัย  พยาบาล 
           16.  นางศิริจันทร์  แก้วสนิท  พยาบาล 
           17.  นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ พยาบาล 
           18.  นางสาวอนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์ ประชาสัมพันธ์ 
           19.  นางเสาวณิต  พรหมจรรย์  นักสังคมสงเคราะห์ 
           20.  นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนย์ฯ 
 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  แบ่งเป็น 
• ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดปากแหว่ง เพดานโหว่ท้ังหมด  จํานวน     35   คน 
• ผู้ติดตาม (ผู้ปกครอง ญาติ พ่ีน้อง) ท้ังหมด  จํานวน    270   คน 

                                                   รวมท้ังสิ้น                 จํานวน   305   คน 
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“Knowledge Sharing Program” (KM) 
ของศูนยผ์ู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว ่และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” 
 

ช่ือกิจกรรม 
 กิจกรรม “Knowledge Sharing Program” หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ผู้ป่วยท่ีมีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ แม้ว่าได้รับการผ่าตัดรักษาแล้ว ยังมีปัญหาทางจิตใจ 
ความรู้สึกของผู้ป่วยเองและครอบครัวว่าสามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมได้อย่างคนปกติหรือไม่ ผู้ป่วย
บางคนอาจถูกเพ่ือน ๆ และคนรอบข้างล้อเลี่ยน จนทําให้สูญเสียความม่ันใจ หรือปลีกตัวหลีกหนีจาก
เพ่ือน ๆ หรือสังคม ผู้ป่วยบางคนอาจมีความก้าวร้าวโดยไม่รู้ตัว ทางศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ 
และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯ  และครอบครัวผู้ป่วย สร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงซึ่งกันและกัน ให้ความช่วยเหลือกันระหว่างครอบครัวต่าง ๆ และ
สามารถเป็นท่ีพ่ึงพาซึ่งกันและกันในด้านของประสบการณ์การเลี้ยงดูผู้ป่วย และการปรับตัวของผู้ป่วย
แต่ละคนมาเป็นตัวอย่างและนํามาใช้กับครอบครัวของตนเอง  เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสังคมได้ใช้
ชีวิตได้อย่างคนปกติ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นอกจากนี้ยังสามารถนําข้อมูลและปัญหาในการทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยและนํามา
ปรับปรุงการทํางานของศูนย์ฯ เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ฯ และครอบครัวผู้ป่วย 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง 

ครอบครัวผู้ป่วย  
3. เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงพาซึ่งกันและกันในด้านของประสบการณ์การเลี้ยงดูผู้ป่วย และด้านจิตใจ 
4. เพ่ือเก็บปัญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันนํามาศึกษาวิจัย 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1. รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  กรรมการ 
3. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิถ์กล กรรมการ 
4. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทนรานนท์   กรรมการ 
5. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วันธณี  วิรฬุห์พาณิช  กรรมการ  
7. ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 
8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ 
9. พญ.อรรัตน์  กาญจนวนิชกุล  กรรมการ 
10. พญ.อรวรรณ  ชาญสันต ิ  กรรมการ 
11. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ์  กรรมการ 
12. น.ส.ติรยา  พ่ึงตระกูล  กรรมการ 
13. น.ส.อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์  กรรมการ 
14. น.ส.นพพร  เกตุวิลัย   กรรมการ 
15. น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ กรรมการ 
16. นางเสาวณิต  พรหมจรรย์  กรรมการ 
17. นางศิริจันทร์  แก้วสนิท  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ จํานวนประมาณ 7-10 ครอบครัว เข้ามารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มท่ี 1 คือ กลุ่มผู้ปกครองท่ีมีผู้ป่วยอายตุ่ํากว่า 5 ปี 
  กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มผู้ปกครองท่ีมีผู้ป่วยอายุ 5 ปีข้ึนไป 
 

สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 
 ชั้น 1 ณ ห้องประชุมฝ่ายเภสัชกรรม  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
ทุกวันจันทร์ท่ี 2 ของทุกเดือน 

เวลา  10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียน   
  10.15 – 10.20 น. ประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน 
  10.20 – 11.30 น. จัดกลุ่มทํากิจกรรม 

11.30 – 11.55 น.   ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 
  11.55 – 12.00 น. ประธานกล่าวปิดงาน 
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วิธีการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
เดือนก่อนทํากิจกรรม เดือนท่ีทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ร่างโครงการและจัดประชุม 
2. วางแผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานและติดต่อประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพร้อมของกิจกรรม 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 

        

 

งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 
 งบประมาณการจัดทํากิจกรรมชมรมผู้ปกครองของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้จาก
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จํานวน  9,360  บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ดังนี ้
 1.  ค่าพาหนะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ครอบครัวละ 500 บาท 5,500  บาท 

2.  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี        1,500  บาท 
 3.  ค่าอาหาร          1,300  บาท 
 4.  ค่าขนม         200  บาท 
 5.  ค่าเครื่องดื่ม           50  บาท 
 6.  ค่าของเล่น         200  บาท 
 7.  เบ็ดเตล็ด                   610  บาท 
           รวมท้ังสิ้น                              9,360  บาท 
            (เก้าพันสามรอ้ยหกสิบบาทถ้วน) 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์ฯ และครอบครัวผู้ป่วย อีกท้ังยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครอบครัวผู้ป่วย 
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กิจกรรม Knowledge Sharing Program (KM)   
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สรุปผลการจัด 
“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว ่
และพิการแตก่ําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559” 

Knowledge Sharing Program (KM)  
 

ค่าใช้จ่ายและจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  KM  
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของครอบครัวผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้จากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายและจํานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง ดังนี ้
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(ครอบครัว) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 เดือนมกราคม 13 12 9,255.00 
2 เดือนกุมภาพันธ์ 14 14 11,015.00 
3 เดือนมีนาคม  8 8 6,845.00 
4 เดือนเมษายน 9 9 7,620.00 
5 เดือนพฤษภาคม  15 15 10,592.00 
6 เดือนมิถุนายน  15 15 10,665.00 
7 เดือนกรกฎาคม 14 14 11,669.00 
8 เดือนสิงหาคม  10 10 7,636.00 
9 เดือนกันยายน  7 7 5,975.00 
10 เดือนตุลาคม  9 9 7,299.00 
11 เดือนพฤศจิกายน  11 11 8,365.00 
12 เดือนธันวาคม  10 9 8,026.00 

รวมท้ังสิ้น 135 133 104,962.00 
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Cleft Clinic 
หรือคลินิกติดตามผล และวางแผนการรกัษาผู้ป่วยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ของศูนยผ์ู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว ่และพิการแตก่ําเนิดบรเิวณศีรษะ ใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

ช่ือกิจกรรม 
 กิจกรรม “Cleft Clinic” หรือ กิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษาผู้ป่วย จาก 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ท่ีคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์
 

หลักการและเหตุผล 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 และได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ แผนท่ีทางกลยุทธ์ และแนวคิดท่ียึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยทํางาน
เป็นสหสาขาวิชา และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไรข้องศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิด
บริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาโดยตลอดจนกระท่ังถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งใน
หน้าท่ีหลักของศูนย์ก็คือ การเป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหน้า ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะปากแหว่ง หรือเพดานโหว่เท่านั้น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่ในวัยท่ี
กําลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ทําให้มีรูปพิการเกิดข้ึนตามมา เม่ือเวลาผ่านไปหลายปีหลังการ
ผ่าตัด เนื่องจากแผลเป็นดึงรั้ง เนื้อเยื่อปกติเจริญเติบโตได้ดีกว่าแผลเป็น จึงต้องมีการดูแลติดตาม
ผลการรักษาผู้ป่วยเหลา่นีอ้ย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม
ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยมารับการตรวจท่ีคลินิกหรือศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ตาม
ช่วงวัยต่างๆ ปีละครั้งอย่างสมํ่าเสมอ จนถึงอายุ 20 ปี เพ่ือให้ได้ผลการรักษาท่ีดีกว่าทําให้ผู้ป่วย
สามารถดํารงชีวิต และเข้าสังคมได้ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ ทางศูนย์ผู้ป่วย
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จึงนําเงินจากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ท่ีได้รับการบริจาค
ของผู้มีจิตศรัทธา และเงินทุนสนับสนุนจากองค์กร The Smile Train มาใช้ในการสนับสนุนค่า
เดินทางมาติดตามผลการรักษา ขณะมารับการตรวจรักษาท่ีศูนย์ฯ   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามผู้ป่วยให้มารับการตรวจรักษาตามช่วงวัยต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. เพ่ือสนับสนุนค่าเดินทางและเงินยังชีพ ขณะมารับการตรวจท่ีศูนย์ฯ แก่ผู้ยากไร้ 
3. เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้ป่วยเห็นถึงความสําคัญในการมาติดตามผลการรักษา 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1. รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ประธานกรรมการ 
2. ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล  กรรมการ 
3. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล กรรมการ 
4. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทนรานนท์   กรรมการ 
5. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศ์พานิช กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬห์พาณิช  กรรมการ  
7. ผศ.พญ.วิราภรณ์  อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 
8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล  กรรมการ 
9. พญ.อรรัตน์  กาญจนวนิชกุล  กรรมการ 
10. พญ.อรวรรณ  ชาญสันต ิ  กรรมการ 
11. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ์   กรรมการ 
12. น.ส.ติรยา  พ่ึงตระกูล   กรรมการ 
13. น.ส.อนงค์นาถ  ธนาจริยวงศ์  กรรมการ 
14. น.ส.นพพร  เกตุวิลัย   กรรมการ 
15. น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  กรรมการ 
16. นางเสาวณิต  พรหมจรรย์  กรรมการ 
17. นางศิริจันทร์  แก้วสนิท  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มผู้ป่วยของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 

สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 
 ชั้น 1 ณ ห้องตรวจคลินิกศัลยกรรม  คณะแพทยศาสตร ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์  
ทุกวันจันทร์ท่ี 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
 
วิธีการดําเนินกจิกรรม 

กิจกรรม 
เดือนก่อนทํากิจกรรม เดือนท่ีทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ร่างโครงการและจัดประชุม 
2. วางแผนการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานและติดต่อประสานงาน 
4. ตรวจสอบความพร้อมของกิจกรรม 

ป  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  
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งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 
งบประมาณการจัดกิจกรรม “Cleft Clinic” หรือกิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษา

ผู้ป่วย จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ 
ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณการจัดในแต่ละเดือน เป็นจํานวนเงิน 3,400 บาท โดย
เบิกจ่ายจากกองทุนศูนยผ์ูป้่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เห็นความสําคัญในการนําผู้ป่วย
มาติดตามผลการรักษา และสามารถมาติดตามการรักษาได้ตามช่วงวัยต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม  
ตามวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คือความครบถ้วนในการรักษา
ผู้ป่วยเหล่านี้ (Comprehensive care) และทําให้ผู้ป่วยท่ียากไร้สามารถมีโอกาสเข้ามารับการตรวจ
รักษาท่ีศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
จนโตเป็นหนุ่มเป็นสาว  
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กิจกรรม Cleft Clinic 
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สรุปผลการจัดกิจกรรม 
“คลินิกผู้ป่วยปากแหวง่ เพดานโหว่ฯ (Cleft Clinic)” ปี 2559 

 
ค่าใช้จ่ายและจํานวนผู้เดินทางมาติดตามผลการรักษา Cleft Clinic 
 ค่า ใช้จ่ ายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผู้ป่ วยปากแหว่ ง 
เพดานโหว่ฯได้จากกองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายและจํานวนผู้เดินทาง
มาติดตามผลการรักษาจริง ดังนี ้
 

ลําดับ รายการ 
  จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(ครอบครัว) 

 จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 เดือนมกราคม 7 7 2,100.00 
2 เดือนกุมภาพันธ์  9 9 2,700.00 
3 เดือนมีนาคม  16 16 4,800.00 
4 เดือนเมษายน  16 16 4,800.00 
5 เดือนพฤษภาคม  15 15 4,500.00 
6 เดือนมิถุนายน  14 14 4,200.00 
7 เดือนกรกฎาคม  13 13 3,900.00 
8 เดือนสิงหาคม  18 18 5,400.00 
9 เดือนกันยายน 10 10 3,000.00 
10 เดือนตุลาคม 16 16 4,800.00 
11 เดือนพฤศจิกายน 9 9 2,700.00 
12 เดือนธันวาคม 19 19 5,700.00 

รวมท้ังสิ้น 162 162 48,600.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

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

�  ลงทะเบียนผู้ป่วย วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจการเจริญเติบโตของร่างกาย วันท่ี........................................................ 

�  ให้คําแนะนํามารดาเรื่องการให้นม (Feeding) แก่ผู้ป่วย วันท่ี........................................................ 

�  ได้รับวัคซีนครบตามกําหนด วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจห ู วันท่ี......................................................... 

�  ผ่าตัดปดิเพดานโหว่ วันท่ี........................................................ 

�  ผ่าตัดปดิสันเหงือก และปลูกกระดูก วันท่ี........................................................ 

�  จัดฟัน วันท่ี......................................................... 

�  ประเมินเสียงพูด วันท่ี......................................................... 

�  ประเมินรูปพิการท่ีเหลืออยู ่ วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจความพิการร่วม วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจพัฒนาการและการเจรญิเติบโตของสมอง วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจการได้ยิน วันท่ี........................................................ 

�  ตรวจฟัน และสุขอนามัยในช่องปาก วันท่ี........................................................ 

�  ผ่าตัดเย็บริมฝีปาก วันท่ี......................................................... 

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

�  ผ่าตัดกระดูกใบหน้า ขากรรไกร วันท่ี......................................................... 

�  ฝึกพูด วันท่ี........................................................ 

�  ประเมินแผลเป็นหลังผ่าตัด วันท่ี........................................................ 

�  อ่ืน ๆ .......................................................................... วันท่ี........................................................ 

�  อ่ืน ๆ .......................................................................... วันท่ี........................................................ 

 
บันทึกเมื่อผู้ป่วยมารับการตรวจท่ี คลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ  

เพ่ือให้ทราบว่าได้รับการรักษาครบถ้วนหรือไม ่
 

บันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วย 



����������	
�	�������������
�������������	�����  �"�	�#��� ��"��	�����$	���������%���&� '����	 
�	����	(�� )	�*������

+	*��,	�(��	����  *%��"���	����  
�	����	(�� )	�*������  �.�	�'�.�  /.� )	  90110
#��.(074) 451423, 451401-3 #���	� (074) 429384

E-mail: cleft_center@hotmail.com    http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter




