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คํานํา 
   
 รายงานประจําป พ.ศ. 2561 ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นับเปนปท่ี 17 ของการจัดตั้งศูนยซ่ึงนําเสนอ

ติดตอกันมาทุกป ขอมูลและภาพบันทึกตางๆ ในรายงานนี้ไดมาจากขอมูลพ้ืนฐานของผูปวยในระบบ

คอมพิวเตอร (Cleft Registry Program) และ Medical Photographs library ของศูนยฯ ซ่ึงมีการ

พัฒนาตอเนื่องจากงบประมาณของศูนยฯ และมีการลงขอมูลอยางสมํ่าเสมอ จนเปนปจจุบัน ทําให

สามารถดึงขอมูลมาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบขอมูลโดย

เปรียบเทียบความถูกตองจากขอมูลจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลสงขลานครินทรอีกดวย 

 หวังวารายงานประจําปเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูใหการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว และครอบครัว องคกรตางๆ หนวยงานและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
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Executive summary 
 
ดานผูปวยและสังคม 

พ.ศ. 2561 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ มารับการตรวจรักษาท่ีหองตรวจผูปวยนอก
โรงพยาบาลสงขลานครินทร 497 ครั้ง เปนจํานวนผูปวย 343 ราย ผูปวยเขารบัการบริการวิชาการอยาง
เปนสหวิทยาการท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 307 ราย เปนผูปวยใหม 27 ราย มีผูปวยท่ีพลาด
นัดในปนี้ 53 ราย ติดตามผูปวยมารับการตรวจรักษาได 37 ราย ไมสามารถตามกลับมารับการตรวจ
รักษาไดอีกจํานวน 16 ราย เนื่องจากผูปวยขอไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลใกลบาน ยายท่ีอยู เปลี่ยน
หมายเลขโทรศัพท และจะติดตอกลับมานัดใหมเองเม่ือสะดวก ผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ไดรับการ
ผาตัด 47 ราย เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2560 จํานวน 7 ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายใหม 
23 ราย มีการผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 1 ราย และผาตัดรักษาเพดานโหวรวมกับ
ผาตัดใสทอระบาย 3 ราย  และมีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพ่ิมเติม (Secondary surgery) 
24 ราย และในการผาตัดเพ่ิมเติมนี้ มีการผาตัดแกไขริมฝปากและจมูกรวมกับ Nasolablal fold 
deformity with coloboma correction 1 ราย รวมเปนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดจากศูนยผูปวย 
ปากแหวงเพดานโหว ในป 2561 ท้ังสิ้น 52 รายการ 
 

ดานกระบวนการภายใน 
ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานเก็บ
ภาพถาย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงผูปวยเขาใน Medical photographs library สําหรับติดตาม
ดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรักษา นําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการ
รักษาท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ใชขอมูลผูปวยใน cleft registry program สําหรับทํางานประจําของศูนยฯ เชน 
กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของ
ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว กิจกรรมการใหบริการติดตามผลการรักษาผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ อยางเปนสหวิทยาการท่ีหองตรวจผูปวยนอกศัลยกรรม และการทํารายงานประจําปของ
ศูนยฯ  องคกรอิสระ The Smile Train สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการตางๆ ของศูนยฯ สําหรับ
ผูปวยปากแหวง เพดานโหว และครอบครัว องคกรอิสระ Operation Smile สนับสนุนคารักษาพยาบาล
ใหแกผูปวยท่ีมีความพิการบริเวณศีรษะใบหนา ใบหู พิการบริเวณมือแตกําเนิดและแผลเปนดึงรั้งจากไฟ
ไหมน้ํารอนลวก ในโครงการแกโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยหนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูดําเนินการจํานวน 100 ราย 
ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เปนแหลงความรูทางวิชาการสอน การบริการแกนักศึกษาแพทย 
ทันตแพทย และบุคลากรทางการแพทยอยางสมํ่าเสมอ โดยความรวมมือจากบุคลากรจากคณะพยาบาล
ศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางเปน 
สหวิทยาการ  มีการสรางเครือข าย กับ มูลนิ ธิตะวันฉาย และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหการสนับสนุนและมีสวน
รวมในโครงการตางๆ เชน สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย 
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ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
ทางศูนย ผู ป วยป ากแหว ง  เพดาน โห ว  และ พิ การแต กํ า เนิ ดบ ริ เวณ ศี รษ ะใบหน า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (Knowledge Sharing) 
ใหกับครอบครัวผูปวย ในป 2561 ท้ังสิ้นจํานวน 142 โดยจัดประชุมกลุมผูปกครองมีการจัดกลุม 
ตามชวงอายุของผูปวย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังจัดให มี 
การประชาสัมพันธศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ 
อยางตอเนื่องมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน เปนสื่อกลางใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาเว็บไซต
http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter สําหรับศึกษาขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากขอมูลภาวะปากแหวงเพดาน
โหวแตกําเนิด และการดูแลรักษา ตลอดจนสามารถเขาถึงการบริการได และสามารถสงจดหมาย 
อิเลคโทรนิกมาท่ี cleft_center@hotmail.com เพ่ือสอบถามและขอขอมูลเพ่ิมเติมได 
 

ดานการเงินงบประมาณ และการสรางคุณคาของสถาบัน/หนวยงาน 
ศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ไดดําเนินงานทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวและครอบครัว โดยใชงบประมาณจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
และการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2561 มีรายไดจากการ
บริจาคเงินของผูมีจิตศรัทธา 63,073 บาท รายไดจากการสนับสนุนการผาตัดผูปวยในโครงการ 
The Smile train 166,738.70 บาท รายไดจากการสนับสนุนการผาตัดผูปวยในโครงการ Operation 
Smile 600,000 บาท ทางศูนยฯ มีรายจายจากการดําเนินการของศูนยฯ 100,062 บาท รายจายในการ
จัดคาตอบแทนบุคลากร 357,500 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรม
ของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 50,000 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing 
Program (KM) 191,494.50 บาท และรายจายจากการสนับสนุนคาเดินทางมาติดตามผลการรักษาของ
ผูปวย (Cleft Clinic) 46,800 บาท (รายละเอียดอยูในรายงานดานการเงินและงบประมาณ)  

mailto:cleft_center@hotmail.com
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วิสัยทัศน 
 

 เปนสถาบันท่ีดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการในระดับชั้นนําของ
ประเทศ และภูมิภาค 
 

พันธกิจ 
 

1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพ่ือศึกษาการทํางานใหบริการผูปวยปากแหวง เพดาน
โหว อยางเปนสหวิทยาการและตอเนื่องเปนระยะเวลานานสําหรับแพทย ทันตแพทย และ
บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทุกระดับ จนถึงข้ันตติยภูมิ 
3. สรางและสงเสริมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จนเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ 
4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน Excellent 

Center 
5. ชี้นําสังคม เพ่ือใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูและรักษาอยางเปนสหวิทยาการ 

 

วัตถุประสงคหลัก 
 

1. สรางทีมงานสหสาขาวิชาชีพข้ึนมาดูแลรักษาผูปวยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผูปวยอยางเปน
ระบบตอเนื่อง มีการประเมินผล ติดตามผลการรักษาอยางสมํ่าเสมอ เนนผูปวยเปน
ศูนยกลางและครอบครัวมีสวนรวม 

2. เพ่ือนําเสนอแลกเปลี่ยนความรูในการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน และผลิตเอกสารทางวิชาการ
ใหความรูแกประชาชน ครอบครัวผูปวยและทีมงาน 

3. เปนแหลงความรูสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย แพทยใชทุน 
แพทยประจําบาน และนักศึกษาในแตละสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

4. จัดรูปแบบของงานบริการใหเอ้ือตอการทําวิจัยเปนทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ทําวิจัยโดยอาศัย
ขอมูลการรักษาผูปวยท่ีเปนระบบ เพ่ือประเมินผลการรักษา ตอบคําถามท่ีสงสัยทางคลินิก 
ปรับแนวทางในการดูแลรักษา และมีงานวิจัยท่ีเปนท่ีเชื่อถือในระดับนานาชาติ 

5. สามารถนําผลงานท่ีศึกษาวิจัยมาสรางองคความรูและชี้นําสังคม เพ่ือลดปจจัยการเกิดภาวะ
พิการแตกําเนิด 

6. เปนแบบอยางของการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพจากผูเชี่ยวชาญตางสาขา มารวมมือกัน
ทํางานเพ่ือการดูแลรักษาผูปวยรวมกัน ใหไดคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 

 



4 
 

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  พ่ึงตระกูล 

10. พยาบาล และผูบริหารจัดการโรค 
นางศิริจันทร  แกวสนิท  (ผูบริหารจัดการโรค) 
นางสาวนพพร  เกตุวิลัย 
นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ 

11. ประชาสัมพันธโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
นางสาวอนงคนาถ  ธนาจริยวงศ 

12. นักสังคมสงเคราะหโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
นายเมธี  ปากบารา 

13. เลขานุการ และผูประสานงาน 
นางมาริษา  โพธิ์จุไร 

 

 



5 
แผนที่ทางกลยุทธ การดําเนินงาน 

ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกาํเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 

มุม
มอ

งด
าน

กา
รเ

งิน
แล

ะคุ
ณ

คา
ขอ

งส
ถา

บัน
/ห

นว
ยง

าน
 การเงิน 

 รายรับจากคารักษาพยาบาล, เงินบริจาค 
 รายจาย 

กองทุน 
 มูลนิธโิรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 กองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 The Smile Train Treatment Grant 

               การสรางคณุคาใหศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ    
           ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พันธกิจ 
  เปนสถาบันที่ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการ ในระดับช้ันนํา 
     ของประเทศ และภมูิภาค 

เปาหมาย 
1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพื่อศึกษาการทํางานใหบริการผูปวย        

ปากแหวง เพดานโหวอยางเปนสหวทิยาการ และตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน
สําหรับ แพทย ทันตแพทย และบุคลากรทีเ่ก่ียวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมคีณุภาพทุกระดับ จนถึง 
ข้ันตติยภูม ิ

3. สรางและสงเสริมงานวิจัยทีม่คีุณภาพ จนเปนทีย่อมรับระดับนานาชาติ 
4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลศิทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน 

Excellent Center 
5. ช้ีนําสังคม เพือ่ใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูแลรักษาอยางเปน 

สหวิทยาการ 
 
 

-  กลยุทธในการเพิ่มผลงาน       -  กลยุทธในการพัฒนาการเจรญิเติบโตของสถาบัน 

  

 ม
ุมม

อง
ดา

นผู
ปว

ย/
สัง

คม
 

 ผูปวยและญาติไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพือ่การรักษาที่ครบถวนและติดตามผลการรักษาเปนเวลานาน 
 บิดามารดา ครอบครัวผูปวย ตลอดจนประชาชนไดรับความรูเรือ่งโรค การดูแลรักษาผูปวย ใหความสําคัญวา ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษา 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
 คารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการชวยเหลือจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพกิารแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
 ภาพลักษณที่ดีในสังคม  

 

มุม
มอ

งด
าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

 

สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 
 มีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
 ดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิทยาการ 

ติดตามอยางสม่าํเสมอจนโตเปนหนุม
เปนสาว 
 ลงทะเบียนผูปวย 
 จัดเก็บขอมูลผูปวยและนํามาใช

ประโยชนในดาน 
• การเรียนการสอน 
• พัฒนาการบริการ 
• การทําวิจัย 

 รักษาผูปวยจนถึงข้ันตติยภูมิ  
 สราง care map, CPG 
 สุมตรวจเวชระเบียนผูปวยเพือ่

ตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 

สรางคุณคาจากผูปวย/ญาติ 
  ผูปวยไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ 
 ลงทะเบียนผูปวย และติดตามการรักษา

สม่ําเสมอเปนเวลานานจนเปนหนุมเปน
สาว 
 ติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษา 
 สนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะ

มารับการตรวจที่ศูนยฯ แกผูยากไร 
 ชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกผูปวย

ยากไร 
 การเพิ่มคุณภาพในการบริการผูปวย 
 
 
 
 
 

 

นวัตกรรม 
 จัดการประชุมประจําปของศูนยฯ 
 จัดหัวขอเสวนาสําหรับทีมงานทุกเดือน 
 สรางเครอืขายกับ สาธารณสุขจังหวัด

สงขลา โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล
จังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน ในการ
สนับสนุนและมสีวนรวมในการดูแลรักษา
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวอยางเปน    
สหวิทยาการและขยายเครือขายไป
จังหวัดรอบขาง 

 สรางเครอืขายกับโครงการดูแลผูปวยปาก
แหวง เพดานโหว พิการแตกําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหนาแบบสหวทิยาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน, The Smile 
Train, โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลยั
มหิดล,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

 

เกณฑขอกําหนด + สังคม 
 การทํารายงานประจําปของศูนยฯ 
 การประกันคณุภาพโดยใช QA, CQI, 

HA, TQA 
 การทํา Utilization Review    
 การทํา Knowledge Management 
 การประชาสมัพันธ 
 การรับบริจาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มุม
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งด
าน

กา
รเ

รีย
นร

ูแล
ะก

าร
พ

ัฒ
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บุคลากร (แพทย, ทันตแพทย, นักอรรถบําบัด, 
โสตสมัผสั, นักสังคมสงเคราะห, พยาบาล และ
เลขานุการ) 
 มีประสบการณ สามารถทํางานรวมกันเปน

ทีมสหวทิยาการ 
 ทํางานอยางมีคณุภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 มีการเรยีนรู และการจัดการความรูมา

ประยุกตใชกับงานประจํา 
 สรางคุณคาใหสมาชิกเห็นความสําคัญของ

งานแตละสาขาอยางเทาเทียมกัน 
 สามารถเปนวิทยากร ถายทอดความรูและ

สรางทีมงานทดแทนได 

 

ระบบขอมูล 
 มีระบบขอมลู (Access) 
 มีการลงทะเบียนผูปวย 
 มีการนําขอมูลมาวิเคราะห 
 นําขอมลูไปใชในการทําวิจัย นําเสนอในการประชุม   ทํา

รายงานประจําป รายงานตอแหลงทุน  ประชาสัมพันธศูนยฯ 
และการขอทุนสนับสนุนเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผูปวยเพือ่
มารับการดูแลรักษาตอเน่ือง ที่คลินิกผูปวย  ปากแหวง เพดาน
โหว 

 ทํา website ของศูนยฯ 

 

องคกร 
 สรางวฒันธรรมองคกร เนนความสําคัญของงานแตละสาขา

อยางเทาเทียมกัน ใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมสห
วิทยาการ 

 สรางความเปนผูนําในแตละบทบาทของตน 
 ปรับทิศทางใหสมาชิกมแีนวคิด  แนวทางในการรักษาผูปวย

ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน สงเสริมซ่ึงกันและกัน โดยใช
ผูปวยเปนศูนยกลาง 

 เปนทีมงานแหงการเรียนรู 
 มีการทาํงานรวมกันอยางมีประสทิธิภาพ และสมัฤทธิ์ผลโดย

มีผูประสานงานที่ดี (Cases manager, coordinator) 
 สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสขุในการ

ทํางาน 

 
 

ปรับปรุงคร้ังลาสุด  01/01/2561 
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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. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

• การเพ่ิมคุณภาพในการบริการผูปวย 

• สรางนวัตกรรม 

3.  ดานการเรียนรู และการพัฒนา  

4.  ดานการเงินและงบประมาณ 
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 มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มารับการตรวจที่
ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 497 ครั้ง เป็นจํานวนผู้ป่วย 
343 ราย (ดังตารางที่ 1) 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการอย่างเป็นสหวิทยาการ โดยเปิดคลินิกผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ 
ทุกเดือน มีผู้ป่วยที่ได้ทําการนัดเข้ารับบริการในปี พ.ศ.2561 ทั้งสิ้น 360 ราย ผู้ป่วยมารับการตรวจ
รักษาท้ังสิ้น 307 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 27 ราย และเป็นผู้ป่วยเก่า 280 ราย (ดังตารางที่ 2) โดยมีผู้ป่วย
ที่พลาดนัดในปีน้ีจํานวน 53 ราย ทางศูนย์ฯ ได้ติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได้ 37 ราย 
นอกจากน้ียังมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาได้อีกจํานวน 16 ราย เน่ืองจากผู้ป่วย
ขอไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และจะติดต่อกลับมานัดใหม่
เองเมื่อสะดวก 

มีผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มารับการผ่าตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
เพ่ิมขึ้น 7 ราย จาก 40 ราย ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 47 ราย มีการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ราย
ใหม่ 23 ราย ในน้ีมีการผ่าตัดรักษาริมฝีปากร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบายe 1 ราย และผ่าตัดรักษาเพดาน
โหว่ร่วมกับผ่าตัดใส่ท่อระบาย 3 ราย  และมีการผ่าตัดผู้ ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพ่ิมเติม 
(Secondary surgery) 24 ราย และในการผ่าตัดเพ่ิมเติมน้ีมีการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูกร่วมกับ 
Nasolablal fold deformity with coloboma correction 1 ราย รวมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
จากศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในปี 2561 ทั้งสิ้น 52 รายการ (ดังตารางที่ 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านผู้ป่วยและสังคม 
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ตารางที่ 1  จาํนวนคร้ังที่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ มาเข้ารับการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก 
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ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวน (คร้ัง) 162 262 353 299 241 312 377 468 512 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561  

 520 485 514 534 597 547 554 497  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปี 
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ตารางที่ 2  จาํนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ที่คลินิกผูป่้วยปากแหว่ง 
               เพดานโหว่ฯ  
 

 
 

ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวน (คน) 31 41 70 102 95 117 146 170 197 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561  

 214 251 262 263 279 302 323 307  
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ตารางที่ 3  จาํนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มาเข้ารับการผ่าตัด  
 

 

 
 

ปี พ.ศ. 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวน (คน) 32 46 59 47 50 42 70 77 89 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561  

 75 56 56 53 79 69 40 47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2018, 
Songkhla-nagarind Hospital, PSU-Cleft Center 

 

Primary surgery (27 surgeries) 
Primary Lip/Nose Unilateral Repair (partial or complete) *              9 
Primary Lip/Nose Bilateral Repair (partial or complete)            - 
Primary Cleft Palate Repair *                                 14 
Myringotomy with PE tube insertion            4 
Alveolar Bone Graft                               -  
   

Secondary surgery (25 surgeries) 
 Secondary Cleft Palate (velopharyngeal) Repair                     1 
 Lip/Nose Revision *                19 
 Fistula                           4 

 Other:   
    - Nasolablal fold deformity with coloboma correction  1 

                 

                                                Total            52  
Remark 

 * Total = 47 cases 
 1 case   =  Primary Lip/Nose Unilateral Repair and Myringotomy with PE tubes insertion.  
 3 cases    =  Primary Cleft palate Repair and Myringotomy with PE tubes insertion. 
 1 case     =  Lip/Nose revision and Nasolablal fold deformity with coloboma correction. 
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ตัวชี้วัด  จํานวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่มาเข้ารับการผ่าตัดรักษาในปี 2561 
 

ตัวชี้วัดชนิดการผา่ตัด จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 

1.  Cheiloplasty 
 อายุ ≤ 6 เดือน 
 อายุ › 6 เดือน 

 
7 
2 

 
77.78 
22.22 

รวม 9 100 
2. Palatoplasty 

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

 
13 
1 

 
92.9 
7.1 

รวม 14 100 
3. Speech อายุ › 5 ปี (หลังผ่าตัด Palatoplasty) 

 Normal 
 Hypernasality 

o   1+ 
o   2+ 
o   3+ 

 ประเมินไม่ได้ / ไม่ได้ประเมิน 

 
9 
 
4 
- 
- 
1 

 
64.29 

 
28.57 

- 
- 

7.14 
รวม 14 100 

 
การผ่าตัดเย็บริมฝีปากจะทําเมื่อผู้ป่วยมีอายุ 3-6 เดือน จะผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ 

เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมีความแข็งแรงดี สามารถทนต่อการดมยาสลบเพ่ือผ่าตัดได้ดี 
ในปี 2561 มีผู้ป่วยมาผ่าตัดเย็บริมฝีปาก (Cheiloplasty) จํานวนทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 
≤  6 เดือน จํานวน 7 ราย และอีก 2 ราย จะอยู่ในช่วงอายุ › 6 เดือน เน่ืองจากผู้ป่วยมีปัญหาโรค
อย่างอ่ืนร่วมด้วย นํ้าหนักตัวน้อย มีพัฒนาการช้า และวันนัดผ่าตัดผู้ป่วยเป็นไข้ ไอ มีเสมหะ ไม่สบาย 
จึงต้องเลื่อนนัดออกไป 

การผ่าตัดปิดเพดานโหว่เป็นการผ่าตัดที่ยุ่งยากกว่าการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก เน่ืองจากมีการเสีย
เลือดขณะผ่าตัดมากกว่าการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก ดังน้ันการผ่าตัดปิดเพดานโหว่จึงต้องทําเมื่อผู้ป่วยมี
อายุ 9-18 เดือน ในปี 2561 มีผู้ป่วยมาผ่าตัดปิดเพดานโหว่ (Palatoplasty) จํานวนทั้งสิ้น 14 ราย 
ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ ≤ 1 ปี 6 เดือน จํานวน 13 ราย และอีก 1 ราย จะอยู่ในช่วงอายุ › 1 ปี 6 เดือน 
เน่ืองจากตรวจพบมีภาวะเพดานโหว่ล่าช้า ขณะที่เข้ามาขอรับการผ่าตัดรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ผู้ป่วยมีอายุ 5 ปี แล้ว และมีปัญหาอย่างอ่ืนร่วมด้วยเช่น ปัญหาเรื่องหูนํ้าหนวก 
ปัญหาเรื่องการพูด และปัญหาเรื่องสุขภาพในช่องปาก  
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การประเมินเสียงพูดจะเริ่มตรวจปัญหาเก่ียวกับการออกเสียงและประเมินการพูด เมื่อผู้ป่วย 
มีอายุ >5 ปี  ในปี 2561 มีผู้ป่วยมาตรวจประเมินเสียงพูดและทําการรักษา จํานวนทั้งสิ้น 14 ราย 
ซึ่งมีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจประเมินเสียงพูดจากนักแก้ไขการพูด โดยการประเมิน Oral motor 
examination และเคร่ืองมือวัดประเมินเสียงพูดไม่ชัด คือ แบบทดสอบพูดไม่ชัด (Articulation test) 
แล้วมีความชัดเจน เป็นปกติจํานวน 9 ราย มี 4 ราย ได้รับการประเมินเสียงพูดแล้วไม่ชัด เน่ืองจาก
หลายสาเหตุ คือ ปัญหาเรื่องพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา การขาดความมั่นใจในตนเอง 
ปัญหาเรื่องมีช่องว่างของสันเหงือกด้านซ้ายกว้าง ปัญหาฟัน และการฝึกการจัดวางองค์ประกอบ
อวัยวะภายในช่องปากยังไม่ถูกต้อง จึงทําให้การออกเสียงพยัญชนะไม่ชัดเจน ส่งผลให้พัฒนาการ
ทางด้านภาษาช้า และประเมินไม่ได้ 1 ราย เน่ืองจากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ 
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 สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 
ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลรายละเอียดของโรคความพิการรวม ถายภาพเก็บเปน Medical 
Photographs Library สําหรับติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรักษา นํา
ขอมูลผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการรักษาท่ีดีข้ึน หาวิธีการใหการบริการผูปวยใหได
ผลการรักษาท่ีดียิ่งข้ึน และทํารายงานประจําปของศูนยฯ 

มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาปริญญาโท แพทยและ
ทันตแพทย ท่ี คลินิ กผู ป วยปากแหว ง เพดาน โหวฯ  ในด านการดู แลผู ป วยอย างเป น ทีม 
สหวิทยาการ โดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง และความรวมมือของครอบครัว มีการติดตามประเมิน
ผลการรักษา และใหการรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาครบถวน มีการดูแล
ผูปวยแบบบริหารจัดการโรค เพ่ือไมใหผูปวยมีรูปพิการมากข้ึน จนทําใหตองผาตัดแกไขความพิการ
กระดูกใบหนา ขากรรไกร ซ่ึงมีคาใชจายสูง ทําใหสิ้นเปลือง เปนการลดคาใชจายในการดูแลรักษาโรค
เฉพาะใหแกประเทศชาติ และท่ีสําคัญกวาคือ ผลการรักษารูปพิการท่ีเกิดข้ึนภายหลังนั้นไมไดผลดี
เทากับการท่ีผูปวยมารับการตรวจรักษาแกไข และติดตามผลการรักษาตอเนื่องเปนระยะๆ อยาง
สมํ่าเสมอ 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดรับการสนับสนุนจาก The Smile Train ซ่ึงเปนองคกร
อิสระดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวท่ัวโลก มีสํานักงานใหญท่ีนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใหมีการผาตัดเพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมความปลอดภัยในการรักษาแกผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
สนับสนุนการดําเนินงาน โครงการตางๆ ของศูนยฯ สําหรับผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ
ครอบครัว ไดแก โครงการเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหวท่ีไดรับ
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว ในวันเด็กแหงชาติของทุกป ในป พ.ศ. 2561 
มีผูปวยท่ีมารวมกิจกรรม 24 ราย ผูปกครองและญาติพ่ีนอง 167 ราย รวมเปน 191 ราย โครงการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Knowledge Sharing Program) มีผูปวยเขารวม
กิจกรรมตลอดจนมารับการรักษาและติดตามผลท้ังสิ้นจํานวน 142 ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนยฯ 
ยังไดหาทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยและครอบครัว สําหรับมารับการรักษาและ
ติดตามผลท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว (Cleft Clinic) ท้ังสิ้นจํานวน 159 ครอบครัว ซ่ึงจัดทุก
วันจันทรท่ี 2 ของทุกเดือน ในป พ.ศ. 2561  

 
 สรางคุณคาจากผูปวยและญาติ 

จัดทําโครงการ “กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว
ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งท่ี 12) ในวันเด็กแหงชาต ิ
พ.ศ. 2561 เปนการเสริมสรางประสบการณชีวิต และนําไปพัฒนาศักยภาพสําหรับการพัฒนาตนเอง
และครอบครัว ทําใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  

ดานกระบวนการภายใน 
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1.  สรางทีมงานในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (Knowledge Sharing) แก
ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในป 2561 ท้ังสิ้นจํานวน 142 ครอบครัว โดยจัดประชุมกลุม
ผูปกครองมีการจัดกลุมตามอายุของผูปวย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน มีการ
บันทึกขอมูลความรูจากการเสวนา เพ่ือนํามาหาขอสรุป มีการนําขอมูลท่ีบันทึกมาสรางเปนเครื่องมือใน
การประเมินพฤติกรรม สภาวะทางสังคมจิตวิทยาของผูปวย 

2. จัดทําและปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด 
บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานจริง และ
เพ่ือใหสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน  

3.  จัดทําและปรับปรุง Web site ของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากยิ่งข้ึน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ และเผยแพรขอมูล ขาวสาร 
ความรูดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

4.  จัดทํารายงานประจําปของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เพ่ือรายงานผลการ 
ดําเนินการและการพัฒนา ในดานผูปวยและสังคม ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและ 
การพัฒนา และดานการเงินและงบประมาณ ตอแหลงทุน ท่ีสนับสนุน และประชาสัมพันธ 
ตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาดิ (สปสช.) สภากาชาดไทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง  คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม  คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโครงการ “ตะวันฉาย” มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน  

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
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เดือน วันที่

เงินจากกองทุนศูนยฯ ยกยอดจากป พ.ศ. 2560 1,728,360.11   

ม.ค. 4 คาอุปกรณ Hard disk 1 TB และคาบริการ 2,600.00         

4 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ธ.ค.60 17,990.00        

4 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ธ.ค.60 4,800.00         

8 รับบริจาคคุณกมลพรรณ  อินริสพงศ No.0041/0902 500.00            

11 รับบริจาคคุณพิมพรรณ  เซ็ตศูนย No.0041/0993 1,000.00         

24 คืนเงินวันเด็กป 2561 6,973.00         

ก.พ. 1 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค.61 4,500.00         

1 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ค.61 13,495.00        

12 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ธ.ค.60 22,500.00        

21 รับบริจาคพญ.เชาวรี  อัชนนันท No.0042/0537 5,000.00         

28 รับบริจาคคุณอุไรวรรณ  เพ็ชรรัตน No.0042/0642 1,200.00         

ม.ีค. 12 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ.61 3,900.00         

12 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.พ.61 15,725.00        

13 รับบริจาคคุณวันดี  ศักดิ์ศรี  No.0042/0817 1,000.00         

13 รับบริจาคคุณสุจิตรา  แสงเรือง No.0042/0823 300.00            

14 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ม.ค.61 41,500.00        

เม.ย. 3 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ีค.61 15,612.50        

3 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ีค.61 2,700.00         

3 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ก.พ.61 29,000.00        

9 รับบริจาคคุณวิลาสินี  สายจันทร No.0046/0225 300.00            

9 รับบริจาคคุณศิริกันยา  ธัสสะโร No.0046/0226 300.00            

12 รับบริจาคคุณภัสศรัณย  อองสกุล No.0046/0307 2,000.00         

พ.ค. 11 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ม.ีค.61 48,000.00        

11 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน เม.ย.61 13,710.00        

11 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา เม.ย.61 4,500.00         

11 คาน้ําหมึกพริ้นเตอร 670.00            

21 รับบริจาคคุณจรณ-คุณณัฎฐ  เมธาสิทธิ์ No.0047/0215 10,000.00        

31 โครงการ The Smile train No.0047/0325 147,676.10      

ม.ิย. 6 รับบริจาคคุณศิริกันยา  ธัสสะโร No.0047/0388 1,200.00         

7 โครงการ The Smile train No.0047/0407 19,062.60        

12 รับบริจาคคุณสุพร  สุขบุญพันธ No.0047/0459 500.00            

ยอดยกไป 1,925,371.81   241,202.50     

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

(ณ มกราคม - ธันวาคม 2561)

ป 2561
รายการ รายรับ รายจาย

 
 
 
 
 

ดานการเงินและงบประมาณ 
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เดือน วันที่

ยอดยกมา 1,925,371.81   241,202.50     

ม.ิย. 14 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน เม.ย.61 40,250.00        

14 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ค.61 3,600.00         

14 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน พ.ค.61 14,259.50        

ก.ค. 2 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ิย.61 15,190.00        

2 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ิย.61 3,600.00         

9 รับบริจาคคุณเผด็จ  ศรีนวลขาว No.0047/0809 500.00            

23 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน พ.ค.61 49,500.00        

26 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค.61 3,300.00         

26 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.ค.61 21,470.00        

ส.ค. 15 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ม.ิย.61 22,750.00        

21 รับบริจาคคุณออสเตรเลีย  หารสุราษฎร No.0050/0677 5,300.00         

23 คาจัดทํารายงานประจําป 2560 34,000.00        

ก.ย. 6 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ส.ค.61 18,810.00        

6 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ส.ค.61 3,000.00         

11 รับบริจาคคุณสุดา  งะสมัน No.0051/0111 500.00            

17 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ก.ค.61 7,000.00         

ต.ค. 3 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.ย.61 16,287.50        

3 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ย.61 3,600.00         

3 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ส.ค.61 5,000.00         

22 รับบริจาคนพ.วิชัย  ชี้เจริญ No.0051/0836 600.00            

25 รับบริจาคมูลนิธิสรางรอยยิ้ม No.0051/0865 600,000.00      

26 คาจัดทําเสื้อเพื่อใชในกิจกรรมของศูนยฯ 12,680.00        

พ.ย. 7 คาจัดทํากระเปาเป 500 ใบๆ ละ 85 บาท 42,500.00        

7 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ต.ค.61 11,192.50        

7 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ต.ค.61 3,600.00         

7 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ก.ย.61 21,500.00        

13 รับบริจาคคุณดวงพร  มหันตชาครพงศ No.0054/0119 300.00            

14 คาอาหารวางประชุม 369.00            

14 คาหมึกพริ้นเตอร 2 ตลับ 670.00            

ธ.ค. 3 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน ต.ค.61 12,000.00        

3 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ย.61 5,700.00         

3 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน พ.ย.61 17,752.50        

ยอดยกไป 2,532,571.81   630,783.50     

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

(ณ มกราคม - ธันวาคม 2561)

ป 2561
รายการ รายรับ รายจาย
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เดือน วันที่

ยอดยกมา 2,532,571.81 630,783.50    

ธ.ค. 14 รับบริจาคพญ.โสภณา  สวางปญญากูร No.0054/0790 20,000.00      

18 รับบริจาคคุณพิชามญช  เพชรสุทธิ์ No.0054/0832 300.00          

18 รับบริจาคคุณจันทิมา  สุรัตติจินดา No.0054/0833 300.00          

24 คากิจกรรมงานวันเด็กป 2562 50,000.00      

24 คาจัดทํา ส.ค.ส. ป 2562 6,573.00       

24 คาตอบแทนแพทยผาตัดรักษาผูปวย เดือน พ.ย.61 58,500.00      

26 รับบริจาคนพ.สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย No.0057/0117 5,000.00       

รวมทั้งสิ้น 2,558,171.81 745,856.50    

ยอดเงินคงเหลือ 1,812,315.31 

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

(ณ มกราคม - ธันวาคม 2561)

ป 2561
รายการ รายรับ รายจาย
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   โครงการ “ย้ิมสวย เสียงใส” เปนโครงการในความรวมมือระหวาง กระทรวงสาธารณสุข 
สภากาชาดไทย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องใน
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

 

   โครงการ “The Smile Train” เปนองคกรการกุศลท่ีไมหวังผลกําไร เพ่ือดูแลรักษาผูปวย
ปากแหวง เพดานโหว มีสํานักงานใหญอยู ท่ี  New York, ประเทศสหรัฐอเมริกาได 
สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษา และดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว ของ 
ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร โดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทรเปน Partnership Hospital 

 

   โครงการ “Operation Smile” เปนโครงการในความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม 
(Operation Smile) โรงพยาบาลสงขลานครินทร ภาควิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตร
ตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

  

   กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
ท่ี ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว ครั้ง ท่ี  12” 
(งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561)  

 

   กิจกรรม“Knowledge Sharing Program” แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ของ
ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

 

   กิจกรรม “Cleft Clinic” คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวยจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

โครงการและกิจกรรม 
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โครงการย้ิมสวย เสียงใส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผาตัดริมฝปาก 
 
 

 
 

ผาตัดเพดานปาก  
 
 

                                      
 

ผาตัดตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติม 
 
 

 
 

ผาตัดแกไข Fistula ท่ีเพดานปาก 
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สรุปผลการผาตัดผูปวยโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ป 2561 
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

 

รายการ จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  ผาตัดริมฝปาก 4 12.12 

2.  ผาตัดเพดานปาก 12 36.36 

3.  ผาตัดตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติม 13 39.40 

4.  ผาตัดแกไข Fistula ท่ีเพดานปาก 4 12.12 

รวมท้ังส้ิน 33 100 
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โครงการ The Smile Train 
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Summary The Smile Train 2018 
 

Accepted Operation Type 
Operations 

Male Female Total 

          Primary Lip Nose Unilateral 
6 3 9 

67% 33% 100% 

Primary Lip Nose Bilateral 
0 0 0 

67%  33% 100% 

Primary Cleft Palate 
6 8 14 

43% 57% 100% 

Lip Nose Revision 
11 8 19 

58%  42% 100% 

Secondary Cleft Palate 
1 0 1 

100% 0% 100% 

Fistula Repair 
1 3 4 

25% 75% 100% 

Alveolar Bone Graft 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Other 
2 3 5 

40% 60% 100% 

Total 
27 25 52 

52% 48% 100% 
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Sample cleft cases with pre and post-operative photos  

 

Patient No.1  
 

 

 

Pre operative Post operative 
Name : P.P.  Gender : Male   Age : 5 months 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate right. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 11/01/2018 
Type of Operation : Primary Lip Nose Unilateral. 
Type of Repairs : Rotation/Advancement and Variants (Millard).               

 
 

Patient No.2 
 

  

Pre operative Post operative 
Name : J.H.  Gender : Female   Age : 7 years 9 month 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 22/11/2018 
Type of Operation : Lip Nose Revision. 
Type of Repairs : Re-Approximation of orbicularis oris muscale and  

                               correction of whistle deformity of upper lip. 
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Patient No.3  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Pre operative Post operative 
Name : C.P.  Gender : Female   Age : 1 year 
DX : Isolated Cleft of soft palate. 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 28/06/2018 
Type of Operation : Primary Cleft palate. 
Type of Repairs : Langenbeck Variant. 
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Patient No.4  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Pre operative 

 
 
 
 
 
 
 

Post operative 
Name : K.C.  Gender : Female   Age : 9 year 6 month 
DX : Cleft of secondary palate. 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 21/06/2018 
Type of Operation : Secondary Cleft Palate. 
Type of Repairs : Furlow. 
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Patient No.5 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Pre operative 

 
 
 
 
 
 
 

Post operative 
Name : K.K.  Gender : Female   Age : 5 years 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate left. 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 21/12/2018 
Type of Operation : Fistula Repair. 
Type of Repairs : Buccal Flap. 
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โครงการ Operation Smile 
 

 
โครงการสรางรอยย้ิม (Operation Smile) ป 2561 (ครั้งท่ี 6) 

วันพฤหัสบดีท่ี 25  ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.00 น. 
ณ หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

 
 

   
 

   
 

รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ (ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร) ไดมอบหมายให 
รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ เปนประธานจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการผาตัดผูปวยปากแหวงแพดานโหว 
และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา ใหแกผูปวยดอยโอกาส จํานวน 100 ราย ในโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร รวมกับตวัแทนหนวยงานสิทธิประโยชนผูปวย  
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ทางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile Thailan) ไดมอบโลห  พรอมเงินสนับสนุน 
คาผาตัด และเงินสนับสนุนคาเดินทางผูปวยในโครงการฯ โดยมี รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ (หัวหนาศูนย
ผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
และผูประสานงานโครงการสรางรอยยิ้ม โรงพยาบาลสงขลานครินทร) และคุณวริญดา  โตะขวัญ 
(เจาหนาท่ีหนวยงานสิทธิประโยชนผูปวย) เปนตัวแทนรับมอบ 
 

   
 

รศ.นพ.วิชัย  ชี้ เจริญ ไดมอบของท่ีระลึกให กับคุณลลดา  จิตตานนท (ผูจัดการฝาย
ประสานงานโครงการ) และคุณพิทักษ  ทองฤทธิ์ (เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ) 
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โครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว 
และความพิการอื่นๆ บนใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” 

 

 ทางมูลนิ ธิสรางรอยยิ้ ม  (The Operation Smile Foundation in Thailand) ได ทํ าหนั งสื อ 
ขออนุญาตจัดทําโครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนาใหแก
ผูปวยดอยโอกาส” ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile) รวมกับ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ภาควิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง  และศูนยผูปวยปาก
แหวง เพดานโหวฯ ในวันท่ี 20 กันยายน 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือผาตัดศัลยกรรมตกแตงผูปวยปาก
แหวง เพดานโหว แผลเปนจากไฟไหม นิ้วติด นิ้วเกิน และผาตัดศัลยกรรมตกแตงอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมผูปวย
ในโครงการนี้ มีท้ังผูปวยรายใหม และรายเกา จํานวน 100 ราย ไดมีการตกลงในการสนับสนุน
คาใชจายรวมเปนเงินท้ังสิ้น 720,000 บาท ดังนี ้
 1.  สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว และผูปวยพิการอ่ืนๆ 
รวมดวยจํานวน 100 รายๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 600,000 บาท โดยไดทําการสงมอบ
ยอดเงินในการสนับสนุนสําหรับผูปวยท่ีรับการผาตัดในโครงการท้ังสิ้นไดจัดสงเขาบัญชีของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 565-2-09777-0 
นําเขากองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแต กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือใชจายในกิจกรรมศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

 2.  สนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนเงิน 
120,000 บาท (จํานวน 100 ราย x 600 บาท x 2 ครั้ง) โดยแบงจายเปน 2 งวด คือ วันผาตัด และวัน
ติดตามผลการรักษา โดยสงมอบยอดเงินในการสนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการเขา
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ ท่ีเขารวมโครงการ โดยงานสิทธิประโยชนผูปวยเบิกจายตามระบบการชวยเหลือผูปวย
ยากไรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

และเริ่มเปดโครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา
ให แกผู ป วยดอยโอกาส” เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี  25  ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.00 น . 
ณ หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  ภาควิชาศัลยศาสตร คณะ
แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยรศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ ผู อํานวยการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร  ไดมอบหมายให รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ หัวหนาศูนยผูปวยปากแหวง 
เพดานโหว และพิการแตกําเนิด บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนประธาน
จัดการประชุม เพ่ือจัดทําโครงการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา 
ใหแกผูปวยดอยโอกาสจํานวน 100 ราย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร รวมกับนพ.นิติ  ถาวรานุรักษ 
อาจารยแพทยหนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คุณวริญดา  โตะขวัญ เจาหนาท่ี
หนวยงานสิทธิประโยชนผูปวย คุณลลดา  จิตตานนท ผูจัดการฝายประสานงานโครงการมูลนิธ ิ
สรางรอยยิ้ม และคุณพิทักษ  ทองฤทธิ์ เจาหนาท่ีประสานงานโครงการมูลนิธิสรางรอยยิ้ม เปนผูรวม
ประชุมและเปดโครงการในครั้งนี้ 
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สรุปผลโครงการ Operation Smile (คร้ังที่ 5) 
“เอไอเอ 100 รอยยิ้ม” 

 

ทางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) และบริษัทอเมริกัน 
อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (AIA) ไดทําหนังสือขออนุญาตจัดทําโครงการ “เอไอเอ 100 
รอยยิ้ม” ซ่ึงเปนโครงการในความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile) และบริษัท
อเมริกัน อินเตอรแนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด (AIA) โรงพยาบาลสงขลานครินทร ภาควิชา
ศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในวันอังคารท่ี 
9 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุม 202 สํานักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร ซ่ึงครั้งนี้จัดเปนครั้งท่ี 5 
มีวัตถุประสงคเพ่ือผาตัดศัลยกรรมตกแตงผูปวยปากแหวง เพดานโหว แผลเปนจากไฟไหม นิ้วติด 
นิ้วเกิน และผาตัดศัลยกรรมตกแตงอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมผูปวยในโครงการนี้มีท้ังผูปวยรายใหม และรายเกา 
จํานวน 100 ราย 

เริ่มเปดโครงการ “เอไอเอ 100 รอยยิ้ม” และทําการแถลงขาวไปเม่ือวันพุธท่ี 12 ตุลาคม 
2559 เวลา 8.30-12.30 น. ณ หองประชุมชั้น12 C อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีรศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย คณบด ี
คณะแพทยศาสตร  รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ  ผู อํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ หัวหนาศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ 
ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  คุณแวกามาลูดิน  ปานากาเซ็ง ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริหาร
ตัวแทนภาคใต เอไอเอ ประเทศไทย และคุณทัตพิชา  เติมถาวร ผูอํานวยการฝายบริหารพัฒนาแหลง
ทุนมูลนิธิสรางรอยยิ้ม ประเทศไทย เปนผูรวมในพิธีเปดและแถลงขาวในครั้งนี้ 
 

ทีมแพทยในโครงการ Operation Smile 

1. นพ.วิชัย    ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง / หัวหนาทีมผาตัด 

2. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ  ศัลยแพทยตกแตง 

3. นพ.นิติ    ถาวรานุรักษ  ศัลยแพทยตกแตง 

4. นพ.วิรัตน    วศินวงศ   วิสัญญีแพทย / หัวหนาทีมวิสัญญ ี

5. คุณยุพิน    อภิสิทธิ์วงศ  วิสัญญีพยาบาล 

6. คุณนุสรา    ดิลกรัตนพิจิตร  วิสัญญีพยาบาล 

7. คุณศิริจันทร  แกวสนิท  ผูประสานงานโครงการ 

8. คุณมยุเรศ    ลีลาวรวุฒิ  พยาบาลหองผาตัด 

9. คุณเกศราพร เข่ือนจิตตศิริ  พยาบาลหองผาตัด 

10. คุณศรัญยู    ถ่ินจะนะ  พยาบาลหองพักฟน 

11. คุณนพพร    เกตุวิลัย   พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 

12. คุณภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ  พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 
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งบสนับสนุนในการดูแลผาตัดรักษา 

 ทางโครงการสรางรอยยิ้มไดสนับสนุนคาใชจายรวมเปนเงินท้ังสิ้น 720,000 บาท ดังนี ้
 1.  สนับสนุนคาใชจายในการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว และผูปวยพิการอ่ืนๆ 
รวมดวยจํานวน 100 รายๆ ละ 6,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 600,000 บาท โดยไดทําการสงมอบ
ยอดเงินในการสนับสนุนสําหรับผูปวยท่ีรับการผาตัดในโครงการท้ังสิ้นไดจัดสงเขาบัญชีของมูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร ธนาคารไทยพาณิชย ประเภทออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 565-2-09777-0 
นําเขากองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแต กําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือใชจายในกิจกรรมศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

 2.  สนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนเงิน 
120,000 บาท (จํานวน 100 ราย x 600 บาท x 2 ครั้ง) โดยแบงจายเปน 2 งวด คือ วันผาตัด และวัน
ติดตามผลการรักษา โดยสงมอบยอดเงินในการสนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการเขา
มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยปากแหวง 
เพดานโหวฯ ท่ีเขารวมโครงการ โดยงานสิทธิประโยชนผูปวยเบิกจายตามระบบการชวยเหลือผูปวย
ยากไรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

 

การผาตัดรักษาผูปวยในโครงการ 

 จํานวนผูปวยในโครงการ 100 ราย ไดเริ่มทํางานการผาตัดตั้งแตวันพุธท่ี 12  ตุลาคม 2559
และสิ้นสุดการผาตัดรักษาเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2561 (ดังเอกสารท่ีแนบ) 
 

ผูปวยท่ีมาทําการผาตัดรักษา จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  Cleft lip and Cleft palate 92 92 

2.  ความพิการอ่ืนๆ  8 8 

รวมท้ังส้ิน 100 100 
 

Cleft lip and 
Cleft palate

92%
ความพิการอ่ืนๆ

8%

สรุปการผาตัดผูปวยในโครงการ "เอไอเอ 100 รอยยิ้ม"

Cleft lip and Cleft palate ความพิการอ่ืนๆ

 
 

 

 



40 
 

กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว คร้ังที่ 12 

(งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561) 
 

หลักการและเหตผุล 

 ภาวะปากแหวง เพดานโหว เปนความพิการแตกําเนิดที่มีผลกระทบกับรูปลักษณะบนใบหนา 

การพูดการไดยิน ตลอดจนปญหาทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว ผูปวยเหลานี้อาจมีปญหาทั้ง

ดานการเจริญเติบโตการพัฒนาทางดานจิตใจ และการแสดงออกในการเขาสูสังคม ทางศูนยผูปวยปาก

แหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงค

ในการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ใหมีใบหนา เสียงพูดที่ปกติหรือใกลเคียงปกติใหมากที่สุด มีการพัฒนาการ

ที่ดีสามารถเขากับสังคม ใชชีวิตไดอยางคนปกติ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทางศูนยฯ จึงไดจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยเหลานี้และครอบครัว  นอกจากนี้ยังสามารถเก็บ

ขอมูลในการทํากิจกรรมตางๆ มาศึกษาเปนบรรทัดฐาน เปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และนํามา

ปรับปรุงการทํางานของศูนยฯ เพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดรับประโยชนอยางเต็มที่ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดการเรียนรูตนเองและผูอ่ืนยอมรับในความแตกตางของแตละบุคคล  

2. เพื่อสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมที่มีอยูใหเขากับสังคมและสิง่แวดลอมในปจจบุันได 

3. เพื่อเสริมสรางประสบการณในการสื่อสารและการแสดงออกของผูปวยในทางสรางสรรค 

4. เพื่อสงเสริมทักษะในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

5. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และการมีสวนรวมระหวางผูปวย บิดามารดา และโรงพยาบาล 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ    ศัลยแพทยตกแตง 

คณะอนุกรรมการ 

1. ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 

2. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล  ทันตแพทยจัดฟน 

3. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานชิ  ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

4. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

5. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานชิ  พยาบาลศาสตร 

6. ผศ.พญ.วิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร  โสต ศอ นาสิกแพทย 

7. อ.พญ.อรรัตน กาญจนวนิชกุล  วิสัญญีแพทย 

8. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกูล   จิตแพทยเด็ก 

9. พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ   ศัลยแพทยตกแตง 

10. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ   ศัลยแพทยตกแตง 

11. นายมฮูํามัด  โรจนอุดมศาสตร  งานโสตทัศนศึกษา 

12. นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล  โสต ศอ นาสิกแพทย 
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13. นางสาวนพพร  เกตุวิลัย   พยาบาล 

14. นางศิริจันทร  แกวสนิท   พยาบาล 

15. นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  พยาบาล 

16. นางสาวอนงคนาถ  ธนาจริยวงศ  ประชาสัมพนัธ 

17. นายเมธี  ปากบารา   นักสังคมสงเคราะห 

18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนยฯ 

 

กลุมเปาหมาย 

 ผูปวยปากแหวง เพดานโหว จํานวน 40 ราย ที่มีอายุตั้งแต 3-10 ป และเขามารับการรักษาใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 

  กลุมที่ 1  คือ  กลุมผูปวยที่มีอายุ 3 - 6 ป 

  กลุมที่ 2  คือ  กลุมผูปวยที่มีอายุ 7 – 10 ป 

 

ตารางเวลาดําเนินโครงการ 

 วันเสารที่ 13  มกราคม  2561  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

เวลา  12.00 – 12.10 น. ลงทะเบียน  

   12.10 – 12.55 น. รวมรับประทานอาหารกลางวนั 

   12.55 – 13.00 น. ประธานกลาวตอนรับ และเปดงาน 

   13.00 – 14.40 น.   กิจกรรม 

14.40 – 15.55 น. แจกรางวัลและของขวัญ 

   15.55 – 15.00 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 

  5.  ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

สถานที่และเวลาดําเนินการ 

 ณ  เวทีจิตอาสา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร  

เวลา 12.00 – 15.00 น. 
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การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการในคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด ดังที่ไดแนบมาแลวนี้  

 

งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว

ฯ ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  50,000  บาท ซึ่งเปนคาใชจาย ดังนี้ 

 1.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มจํานวน 250 ชุดๆ ละ 80 บาท               20,000  บาท 

 2.  คาของรางวัล                   11,000  บาท 

 3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี                2,500  บาท 

 4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส       6,000  บาท 

 5.  คาไอศกรีม            2,000  บาท 

 6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาที่ชวยงาน   6,260  บาท 

 7.  เบ็ดเตล็ด         2,240  บาท 

     รวมทั้งสิ้น                      50,000  บาท 

                          (หาหม่ืนบาทถวน) 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูตนเองมีปฏิสัมพันธกับผูปวยดวยกัน

เอง บิดามารดา และบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณในการสื่อสารแสดงออกใน 

เชิงสรางสรรคเสริมสรางทักษะใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมั่นใจไดวาจะสามารถเปนสมาชิกที่ดี 

มีคุณภาพของสังคมได  
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และครอบครัว  ครั้งท่ี 12” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561) 
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สรุปผลการจัดโครงการ 

“กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งท่ี12)”  

วันเสารท่ี 13 มกราคม 2561  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

ณ เวทีจิตอาสา ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 

1. รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง 

2. ศ.พญ.สมจิตร  จารุรัตนศิริกุล  กุมารแพทย 

3. ผศ.ทพญ.วิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล  ทันตแพทยจัดฟน 

4. ผศ.ทพ.นพ.เศรษฐกร  พงศพานชิ  ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

5. ผศ.ทพ.นพ.ธงชัย  นันทรนรานนท  ศัลยแพทยชองปากและแม็กซิโลเฟเซียล 

6. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานชิ   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. นายมฮูํามัด  โรจนอุดมศาสตร  งานโสตทัศนศึกษา 

13. นางสาวติรยา  พึ่งตระกูล   โสต ศอ นาสิกแพทย 

14. นางสาวนพพร  เกตุวิลัย   พยาบาล 

15. นางศิริจันทร  แกวสนิท   พยาบาล 

16. นางสาวภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ  พยาบาล 

17. นางสาวอนงคนาถ  ธนาจริยวงศ  ประชาสัมพนัธ 

18. นายเมธี  ปากบารา   นักสังคมสงเคราะห 

19. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   เลขานุการศูนยฯ 
 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  แบงเปน 

• ผูปวยทีไ่ดรับการผาตัดปากแหวง เพดานโหวทัง้หมด  จํานวน     24   คน 

• ผูติดตาม (ผูปกครอง ญาติ พีน่อง) ทั้งหมด   จํานวน    167   คน 

                                             รวมทั้งสิ้น                 จํานวน   191   คน 
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤตกิรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  50,000  บาท ซึ่งเปนคาใชจายจริง ดังนี้ 

1.  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม       15,552.00  บาท 

2.  คาของรางวัล          7,089.00  บาท 

3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายส ี         2,325.00  บาท 

4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส          9,801.39  บาท 

5.  คาไอศกรีม         2,000.00  บาท 

6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาที่ชวยงาน   6,260.00  บาท 

7.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด              0.00  บาท 

                                                รวมทั้งสิ้น   43,027.39  บาท 

               (สี่หม่ืนสามพันย่ีสิบเจ็ดบาทสามสิบเกาสตางค) 

 

ผลจากแบบประเมินไดรับคําตอบมาจํานวน 35 คน มีผลสรุปเปนเปอรเซ็นตดงัน้ี 
 

หัวขอ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

1.  สถานที่จัดงาน 

2.  อาหารและเคร่ืองดื่ม 

3.  ความเหมาะสมของระยะเวลา 

4.  กิจกรรม วาดภาพ ระบายส ี

5.  กิจกรรม เลนเกม 

6.  กิจกรรม แนะนําตนเอง 

7.  กิจกรรม เลาเร่ืองดวยภาพ 

8.  ของรางวัลและของที่ระลึก 

70 

73 

58 

70 

61 

42 

42 

61 

33 

30 

33 

33 

36 

45 

48 

33 

3 

3 

9 

3 

9 

18 

15 

12 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

9.   ถามีการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป  สวนใหญสนใจที่จะมาเขารวมกิจกรรมกับทางศูนยฯ ไดในคร้ังตอไป   

10. วันและเวลาที่สะดวกมารวมกิจกรรม  สวนใหญใหจัดบายวันเสารซึ่งตรงกับวันงานเด็กเหมาะสมแลว   

11. กิจกรรมที่อยากใหจัดในคร้ังตอไป   โดยสวนใหญอยากใหจัดกิจกรรมเหมือนเดิม และบางสวนเสนอ  

     ใหมีกิจกรรมเยอะกวานี้ เชน แจกลูกโปงใหเด็ก, เลนเกมโยนหวงยาง, แขงรองเพลง, ใหเด็กตอบ  

     คําถาม, การแสดงของเด็กบนเวที  

12. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ   ควรดําเนินงานใหสั้นๆ และวิทยากรแนะนําใหทั่วถึง, กิจกรรมจัดงานดูอบอุน,  

     ทีมงานทุกคนนารัก, ควรมีกิจกรรมใหมากกวานี้ และควรจัดกิจกรรมใหเปนระเบียบ, อยากใหมีการ    

     ประชาสัมพันธใหมากกวานี้, เจาหนาที่ไมเพียงพอ และเสียงไมโครโฟนไมคอยชัด  
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“Knowledge Sharing Program” (KM) 
ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 
 

ช่ือกิจกรรม 

 กิจกรรม “Knowledge Sharing Program” หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 
 

หลักการและเหตุผล 

 ผูปวยท่ีมีภาวะปากแหวง เพดานโหว แมวาไดรับการผาตัดรักษาแลว ยังมีปญหาทางจิตใจ 

ความรูสึกของผูปวยเองและครอบครัววาสามารถปรับตัวใหเขาสูสังคมไดอยางคนปกติหรือไม ผูปวย

บางคนอาจถูกเพ่ือน ๆ และคนรอบขางลอเลี่ยน จนทําใหสูญเสียความม่ันใจ หรือปลีกตัวหลีกหนีจาก

เพ่ือน ๆ หรือสังคม ผูปวยบางคนอาจมีความกาวราวโดยไมรูตัว ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดจัดใหมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ซ่ึงกันและกันของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว โดยมี

วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ  และครอบครัวผูปวย สรางเครือขายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงซ่ึงกันและกัน ใหความชวยเหลือกันระหวางครอบครัวตาง ๆ และ

สามารถเปนท่ีพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในดานของประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และการปรับตัวของผูปวย

แตละคนมาเปนตัวอยางและนํามาใชกับครอบครัวของตนเอง  เพ่ือใหผูปวยสามารถเขาสังคมไดใช

ชีวิตไดอยางคนปกติ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลและปญหาในการทํา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกันมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและนํามา

ปรับปรุงการทํางานของศูนยฯ เพ่ือใหผูปวยและครอบครัวไดรับประโยชนสูงสุด 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ และครอบครัวผูปวย 

2. เพ่ือสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวาง 

ครอบครัวผูปวย  

3. เพ่ือเปนท่ีพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในดานของประสบการณการเลี้ยงดูผูปวย และดานจิตใจ 

4. เพ่ือเก็บปญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันนํามาศึกษาวิจัย 
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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  พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

13. น.ส.อนงคนาถ  ธนาจริยวงศ  กรรมการ 

14. น.ส.นพพร  เกตุวิลัย   กรรมการ 

15. น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

16. นายกิตติคมน  สงคสุระตระกูล กรรมการ 

17. นางศิริจันทร  แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหว จํานวนประมาณ 7-10 ครอบครัว เขามารับ 

การรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  โดยจะแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ 

  กลุมท่ี 1 คือ กลุมผูปกครองท่ีมีผูปวยอายุต่ํากวา 5 ป 

  กลุมท่ี 2 คือ กลุมผูปกครองท่ีมีผูปวยอายุ 5 ปข้ึนไป 
 

สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 

 ชั้น 1 ณ หองประชุมฝายเภสัชกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทุกวันจันทรท่ี 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 เดือนท่ีทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รางโครงการและจัดประชุม 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของกิจกรรม 

  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 

        

 

งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 

 งบประมาณการจัดทํากิจกรรมชมรมผูปกครองของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดจาก

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครนิทร  จํานวน 18,950  บาท ซ่ึงเปนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ดังนี้ 

 1.  คาพาหนะเดินทางมารวมกิจกรรม ครอบครัวละ 500 บาท         7,000  บาท 

2.  คาตอบแทนบุคลากรและเจาหนาท่ี                                     9,500  บาท 

 3.  คาอาหาร          1,500  บาท 

 4.  คาขนม         200  บาท 

 5.  คาเครื่องดื่ม           50  บาท 

 6.  คาของเลน         200  บาท 

 7.  เบ็ดเตล็ด                   500  บาท 

           รวมท้ังส้ิน                            18,950  บาท 

            (หนึ่งหม่ืนแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ท่ีเขารวมกิจกรรมไดมีการสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางศูนยฯ และครอบครัวผูปวย อีกท้ังยังเปนการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนความรู ความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางครอบครัวผูปวย 
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กิจกรรม Knowledge Sharing Program (KM)   
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สรุปผลการจัด 

“กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2561” 

Knowledge Sharing Program (KM)  
 

คาใชจายและจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  KM  

 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวฯ ไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซ่ึงเปนคาใชจายและจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(ครอบครัว) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 6 6 13,495.00 

2 เดือนกุมภาพันธ 10 10  15,725.00 

3 เดือนมีนาคม  9 9 15,612.50 

4 เดือนเมษายน 11 11 13,710.00 

5 เดือนพฤษภาคม  16 16 14,259.50 

6 เดือนมิถุนายน  14 14  15,190.00 

7 เดือนกรกฎาคม 20 20 21,470.00 

8 เดือนสิงหาคม  15         15 18,810.00 

9 เดือนกันยายน  10 10 16,287.50 

10 เดือนตุลาคม  11 11 11,192.50 

11 เดือนพฤศจิกายน  13 13 17,752.50 

12 เดือนธันวาคม  8 7 14,384.50 

รวมท้ังส้ิน 143 142 187,889.00 
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Cleft Clinic 
หรือคลินิกติดตามผล และวางแผนการรกัษาผูปวยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบรเิวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ช่ือกิจกรรม 

 กิจกรรม “Cleft Clinic” หรือ กิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษาผูปวย จาก 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 

หลักการและเหตุผล 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ไดกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.2545 และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการ

ดําเนินงานตามวัตถุประสงค แผนท่ีทางกลยุทธ และแนวคิดท่ียึดเอาผูปวยเปนศูนยกลาง โดยทํางาน

เปนสหสาขาวิชา และชวยเหลือผูปวยยากไรของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มาโดยตลอดจนกระท่ังถึงปจจุบัน ซ่ึงหนึ่งใน

หนาท่ีหลักของศูนยก็คือ การเปนผูดูแลกลุมผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา ไมไดมีปญหาเฉพาะปากแหวง หรือเพดานโหวเทานั้น เนื่องจากผูปวยกลุมนี้อยูในวัยท่ี

กําลังมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  ทําใหมีรูปพิการเกิดข้ึนตามมา เม่ือเวลาผานไปหลายปหลังการ

ผาตัด เนื่องจากแผลเปนดึงรั้ง เนื้อเยื่อปกติเจริญเติบโตไดดีกวาแผลเปน จึงตองมีการดูแลติดตาม

ผลการรักษาผูปวยเหลานี้อยางใกลชิด โดยผูเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพอยางถูกตองและเหมาะสมตาม

ขอบงชี้ทางการแพทย ใหผูปวยมารับการตรวจท่ีคลินิกหรือศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ตาม

ชวงวัยตางๆ ปละครั้งอยางสมํ่าเสมอ จนถึงอายุ 20 ป เพ่ือใหไดผลการรักษาท่ีดีกวาทําใหผูปวย

สามารถดํารงชีวิต และเขาสังคมไดดีกวากลุมท่ีไมไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ ทางศูนยผูปวย

ปากแหวง เพดานโหวฯ จึงนําเงินจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ท่ีไดรับการบริจาค

ของผูมีจิตศรัทธา และเงินทุนสนับสนุนจากองคกร The Smile Train มาใชในการสนับสนุนคา

เดินทางมาติดตามผลการรักษา ขณะมารับการตรวจรักษาท่ีศูนยฯ   
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษาตามชวงวัยตางๆ อยางถูกตองและเหมาะสม 

2. เพ่ือสนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะมารับการตรวจท่ีศูนยฯ แกผูยากไร 

3. เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหผูปวยเห็นถึงความสําคัญในการมาติดตามผลการรักษา 
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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  พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

13. น.ส.อนงคนาถ  ธนาจริยวงศ  กรรมการ 

14. น.ส.นพพร  เกตุวิลัย   กรรมการ 

15. น.ส.ภัทรวรรณ  กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

16. นายกิตติคมน  สงคสุระตระกูล กรรมการ 

17. นางศิริจันทร  แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางมาริษา  โพธิ์จุไร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

กลุมเปาหมาย 

 กลุมผูปวยของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 

 ชั้น 1 ณ หองตรวจคลินิกศัลยกรรม  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร   

ทุกวันจันทรท่ี 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-16.30 น. 
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วิธีการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรม 
เดือนกอนทํากิจกรรม เดือนท่ีทํากิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. รางโครงการและจัดประชุม 

2. วางแผนการดําเนินงาน 

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของกิจกรรม 

  5.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม  

        

 

งบประมาณการดําเนินกิจกรรม 

งบประมาณการจัดกิจกรรม “Cleft Clinic” หรือกิจกรรมติดตามผล และวางแผนการรักษา

ผูปวย จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ 

ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประมาณการจัดในแตละเดือน เปนจํานวนเงิน 4,500 บาท โดย

เบิกจายจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองและครอบครัวของผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ เห็นความสําคัญในการนําผูปวย

มาติดตามผลการรักษา และสามารถมาติดตามการรักษาไดตามชวงวัยตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม  

ตามวัตถุประสงคหลักขอหนึ่งของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ คือความครบถวนในการรักษา

ผูปวยเหลานี้ (Comprehensive care) และทําใหผูปวยท่ียากไรสามารถมีโอกาสเขามารับการตรวจ

รักษาท่ีศูนยฯ อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน

จนโตเปนหนุมเปนสาว  
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กิจกรรม Cleft Clinic 
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สรุปผลการจัดกิจกรรม 

“คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic)” ป 2561 

 

คาใชจายและจํานวนผูเดินทางมาติดตามผลการรักษา Cleft Clinic 

 คาใช จ ายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผูป วยปากแหว ง 

เพดานโหวฯไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซ่ึงเปนคาใชจายและจํานวนผูเดินทาง

มาติดตามผลการรักษาจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
  จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(ครอบครัว) 

 จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 15 15  4,500.00 

2 เดือนกุมภาพันธ  13 13 3,900.00 

3 เดือนมีนาคม  9 9 2,700.00 

4 เดือนเมษายน  15 15 4,500.00 

5 เดือนพฤษภาคม  12 12 3,600.00 

6 เดือนมิถุนายน  12 12 3,600.00 

7 เดือนกรกฎาคม  11 11 3,300.00 

8 เดือนสิงหาคม  10 10 3,000.00 

9 เดือนกันยายน 12 12 3,600.00 

10 เดือนตุลาคม 12 12 3,600.00 

11 เดือนพฤศจิกายน 19 19 5,700.00 

12 เดือนธันวาคม 19 19 5,700.00 

รวมท้ังส้ิน 159 159 47,700.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ประเมินรูปพิการท่ีเหลืออยู วันท่ี........................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
บันทึกเมื่อผูปวยมารับการตรวจท่ี คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

เพ่ือใหทราบวาไดรับการรักษาครบถวนหรือไม 
 

บันทึกการตรวจรักษาผูปวย 



ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่ก าเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
โทร.(074) 451423, 451401-3 โทรสาร (074) 451400

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