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Executive Summary 

 

ดานผูปวยและสังคม 

พ.ศ. 2563 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการตรวจรักษาท่ีหองตรวจผูปวยนอก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร 500 ครั้ง เปนจํานวนผูปวย 298 ราย ผูปวยเขารับการบริการวิชาการ 

อยางเปนสหวิทยาการท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว 255 ราย เปนผูปวยใหม 21 ราย มีผูปวยท่ี

พลาดนัดในปนี้ 43 ราย ติดตามผูปวยมารับการตรวจรักษาได 40 ราย ไมสามารถตามกลับมารับการ

ตรวจรักษาไดอีกจํานวน 3 ราย เนื่องจากผูปวยขอไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลใกลบาน ยายท่ีอยู เปลี่ยน

หมายเลขโทรศัพท และจะติดตอกลับมานัดใหมเองเม่ือสะดวก ผูปวยปากแหวงเพดานโหว ไดรับการ

ผาตัด 46 ราย เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2562 จํานวน 2 ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายใหม 

31 ราย ในนี้มีการผาตัดรักษาเพดานโหวรวมกับผาตัดใสทอระบาย 6 ราย ผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับ

ผาตัดใสทอระบาย 1 ราย ผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับ release tongue tie 1 ราย และผาตัดรักษา 

ริมฝปากรวมกับผาตัดแกไขปากและจมูกเพ่ิมเติม 1 ราย รวมเปนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดจากศูนยผูปวย

ปากแหวง เพดานโหวฯ ในป 2563 ท้ังสิ้น 55 รายการ 
 

ดานกระบวนการภายใน 

ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน 

เก็บภาพถาย บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงผูปวยเขาใน medical photographs library สําหรับ

ติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรักษา นําขอมูลมาใชในการศึกษาวิจัย 

เพ่ือหาแนวทางการรักษาท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน ใชขอมูลผูปวยใน cleft registry program สําหรับทํางาน

ประจําของศูนยฯ เชน กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว กิจกรรมการใหบริการติดตามผลการรักษา

ผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางเปนสหวิทยาการท่ีหองตรวจผูปวยนอกศัลยกรรม และการทํา 

รายงานประจําปของศูนยฯ  องคกรอิสระ The Smile Train สนับสนุนคารักษาพยาบาลการดําเนินงาน 

โครงการตางๆ ของศูนยฯ สําหรับผูป วยปากแหวง เพดานโหว  และครอบครัว องคกรอิสระ 

Operation Smile สนับสนุนคารักษาพยาบาลใหแกผูปวยท่ีมีความพิการบริเวณศีรษะใบหนา ใบหู 

พิการบริเวณมือแตกําเนิดและแผลเปนดึงรั้งจากไฟไหมน้ํารอนลวก ในโครงการแกโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร โดยหนวยศัลยศาสตรตกแตง สาขาวิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนผูดําเนินการจํานวน 100 ราย ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

เปนแหลงความรูทางวิชาการสอน การบริการแกนักศึกษาแพทย ทันตแพทย และบุคลากรทางการแพทย

อยางสมํ่าเสมอ โดยความรวมมือจากบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร และ
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อยางเปนสหวิทยาการ มีการสรางเครือขายกับ 

มูลนิธิตะวันฉาย และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในโครงการตางๆ เชน สมาคมความพิการ 

ปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย 

 
 

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ไดสนับสนุนใหบุคลากร เขารวมงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการปากแหวง

เพดานโหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 13 ประจําป 2563 เพ่ือใหความรูและสรางโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แกบุคลากรทางการแพทย และไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

(knowledge sharing) ใหกับครอบครัวผูปวย ในป 2563 ท้ังสิ้นจํานวน 63 ครอบครัว โดยจัดประชุม

กลุมผูปกครองมีการจัดกลุมตามชวงอายุของผูปวย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน 

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประชาสัมพันธศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ความรูตาง ๆ อยางตอเนื่องมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน เปนสื่อกลางใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขา

เว็บไซต http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter สําหรับศึกษาขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จากขอมูลภาวะ 

ปากแหวงเพดานโหวแตกําเนิด และการดูแลรักษา ตลอดจนสามารถเขาถึงการบริการ และสามารถสง

จดหมายอิเลคโทรนิกมาท่ี cleft_center@hotmail.com เพ่ือสอบถามและขอขอมูลเพ่ิมเติมได 
 

ดานการเงินงบประมาณ และการสรางคุณคาของสถาบัน/หนวยงาน 

ศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ไดดําเนินงานทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวและครอบครัว โดยใชงบประมาณจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และ

พิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2563 มีรายไดจากการ

บริจาคเงินของผูมีจิตศรัทธา 25,800 บาท รายไดจากการสนับสนุนการผาตัดผูปวยในโครงการ 

The Smile Train 587,779.20 บ าท  ราย ได จ ากการสนั บ สนุ น การผ าตั ดผู ป วย ใน โครงการ 

Operation Smile 600,000 บาท ทางศูนยฯ มีรายจายจากการดําเนินการของศูนยฯ 96,174 บาท 

รายจายในการจัดคาตอบแทนบุคลากร 298,500 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพ

และพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 45,241 บาท รายจายจากการจัดกิจกรรม Knowledge 

Sharing Program (KM) 80 ,908.50 บาท และรายจายจากการสนับสนุนคาเดินทางมาติดตาม

ผลการรักษาของผูปวย (Cleft Clinic) 71,550 บาท (รายละเอียดอยูในรายงานดานการเงินและ

งบประมาณ)  
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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 
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บุคลากร 
ลักของศูนยฯ 

ผูรับผิดชอบ  รองศาสตราจารยนายแพทย วิชัย  ชี้เจริญ (ผูบริหารจัดการโรค, หัวหนาศูนยผูปวย 
                 ปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา ม.สงขลานครินทร) 
  

ทีมงาน   1.  ศัลยแพทยตกแตง 
รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้เจริญ 
แพทยหญิงอรวรรณ  ชาญสันติ 
นายแพทยนิติ  ถาวรานุรักษ 
นายแพทยอรรถวิท  มังกรวงษ 
แพทยหญิงลลิตภัทร  กองพานิชกุล 

  2.  ทันตแพทย/ทันตแพทยจัดฟน 
ผูชวยศาสตราจารยทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล 

  3.  ทันตแพทยศัลยศาสตรชองปากและแมกซิโลเฟเซียล 
ศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยธงชัย  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 
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงอรรัตน  กาญจนวนิชกุล 

9. นักแกไขการพูด 
นางสาวติรยา  พ่ึงตระกูล 

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

11. ประชาสัมพันธโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
นางสาวอนงคนาถ  ธนาจริยวงศ 

12. นักสังคมสงเคราะหโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
นางสาวมณฑาทิพย  โอสถาน 

13. เลขานุการ และผูประสานงาน 
นางมาริษา  โพธิ์จุไร 

 

 



5 
แผนท่ีทางกลยุทธ การดําเนินงาน 

ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

มุม
มอ

งด
าน

กา
รเ

งิน
แล

ะคุ
ณ

คา
ขอ

งส
ถา

บัน
/ห

นว
ยง

าน
 การเงิน 

 รายรับจากคารักษาพยาบาล, เงินบริจาค 
 รายจาย 

กองทุน 
 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร 
 กองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 The Smile Train Treatment Grant 

               การสรางคุณคาใหศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ    
           ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
พันธกิจ 
  เปนสถาบันที่ดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบสหวิทยาการ ในระดับชั้นนํา 
     ของประเทศ และภูมิภาค 

เปาหมาย 
1. เปนแหลงความรูและสรางองคความรู เพ่ือศึกษาการทํางานใหบริการผูปวย        

ปากแหวง เพดานโหวอยางเปนสหวิทยาการ และตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
สําหรับ แพทย ทันตแพทย และบุคลากรที่เก่ียวของ 

2. ใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว อยางมีคุณภาพทุกระดับ จนถึง 
ข้ันตติยภูมิ 

3. สรางและสงเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. เปนผูนําระบบคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการและการรักษาพยาบาล เปน 

Excellent Center 
5. ชี้นําสังคม เพ่ือใหผูปวยปากแหวง เพดานโหว มารับการดูแลรักษาอยางเปน 

สหวิทยาการ 
 
 

-  กลยุทธในการเพ่ิมผลงาน       -  กลยุทธในการพัฒนาการเจริญเติบโตของสถาบัน 

  

 ม
ุมม

อง
ดา

นผู
ปว

ย/
สัง

คม
 

 ผูปวยและญาติไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ เพ่ือการรักษาที่ครบถวนและติดตามผลการรักษาเปนเวลานาน 
 บิดามารดา ครอบครัวผูปวย ตลอดจนประชาชนไดรับความรูเรื่องโรค การดูแลรักษาผูปวย ใหความสําคัญวา ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษา 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
 คารักษาที่เหมาะสม รวมถึงการชวยเหลือจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ภาพลักษณที่ดีในสังคม  

 

มุม
มอ

งด
าน

กร
ะบ

วน
กา

รภ
าย

ใน
 

 

สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 
 มีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
 ดูแลรักษาผูปวยแบบสหวิทยาการ 

ติดตามอยางสมํ่าเสมอจนโตเปนหนุม
เปนสาว 
 ลงทะเบียนผูปวย 
 จัดเก็บขอมูลผูปวยและนํามาใช

ประโยชนในดาน 
• การเรียนการสอน 
• พัฒนาการบริการ 
• การทําวิจัย 

 รักษาผูปวยจนถึงข้ันตติยภูมิ  
 สราง care map, CPG 
 สุมตรวจเวชระเบียนผูปวยเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

 

สรางคุณคาจากผูปวย/ญาติ 
  ผูปวยไดรับการดูแลจากทีมสหวิทยาการ 
 ลงทะเบียนผูปวย และติดตามการรักษา

สมํ่าเสมอเปนเวลานานจนเปนหนุมเปน
สาว 
 ติดตามผูปวยใหมารับการตรวจรักษา 
 สนับสนุนคาเดินทางและเงินยังชีพ ขณะ

มารับการตรวจที่ศูนยฯ แกผูยากไร 
 ชวยเหลอืคารักษาพยาบาลแกผูปวย

ยากไร 
 การเพ่ิมคุณภาพในการบริการผูปวย 
 
 
 
 
 

 

นวัตกรรม 
 จัดการประชุมประจําปของศูนยฯ 
 จัดหัวขอเสวนาสําหรับทีมงานทุกเดือน 
 สรางเครือขายกับ สาธารณสุขจังหวัด

สงขลา โรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาล
จังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน ในการ
สนับสนุนและมีสวนรวมในการดูแลรักษา
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวอยางเปน    
สหวิทยาการและขยายเครือขายไป
จังหวัดรอบขาง 

 สรางเครือขายกับโครงการดูแลผูปวยปาก
แหวง เพดานโหว พิการแตกําเนิดบริเวณ
ศีรษะ ใบหนาแบบสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, The Smile 
Train, โรงพยาบาลศิริราช  มหาวิทยาลัย 
มหิดล, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

 

เกณฑขอกําหนด + สังคม 
 การทํารายงานประจําปของศูนยฯ 
 การประกันคุณภาพโดยใช QA, CQI, 

HA, TQA 
 การทํา Utilization Review    
 การทํา Knowledge Management 
 การประชาสัมพันธ 
 การรับบริจาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มุม
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งด
าน

กา
รเ

รีย
นรู

แล
ะก

าร
พ

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

ทีมสหวิทยาการ 
 ทํางานอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 มีการเรียนรู และการจัดการความรูมา

ประยุกตใชกับงานประจํา 
 สรางคุณคาใหสมาชิกเห็นความสําคัญของ

งานแตละสาขาอยางเทาเทียมกัน 
 สามารถเปนวิทยากร ถายทอดความรูและ

สรางทีมงานทดแทนได 

 

ระบบขอมูล 
 มีระบบขอมูล (access) 
 มีการลงทะเบียนผูปวย 
 มีการนําขอมูลมาวิเคราะห 
 นําขอมูลไปใชในการทําวิจัย นําเสนอในการประชุม   ทํา

รายงานประจําป รายงานตอแหลงทุน  ประชาสัมพันธศูนยฯ 
และการขอทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม ตลอดจนติดตามผูปวยเพ่ือ
มารับการดูแลรักษาตอเนื่อง ที่คลินิกผูปวย  ปากแหวง เพดาน
โหว 

 ทํา website ของศูนยฯ 

 

องคกร 
 สรางวัฒนธรรมองคกร เนนความสําคัญของงานแตละสาขา

อยางเทาเทียมกัน ใหมีการทํางานรวมกันเปนทีมสห
วิทยาการ 

 สรางความเปนผูนําในแตละบทบาทของตน 
 ปรับทิศทางใหสมาชิกมีแนวคิด  แนวทางในการรักษาผูปวย

ไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใช
ผูปวยเปนศูนยกลาง 

 เปนทีมงานแหงการเรียนรู 
 มีการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลโดย

มีผูประสานงานที่ดี (case manager, coordinator) 
 สมาชิกในทีมงาน มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการ

ทํางาน 

 
 

ปรับปรุงคร้ังลาสุด  01/01/2564 
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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 coordinator 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, Songklanagarind Hospital. 
 

Cheiloplasty 

 The lip repair is performed when patient is 3-6 months old. 

 The method of repair depends upon the favorite of surgeon, but most of 

them are rotation advancement variation. 

 Primary nose reconstruction depends on the surgeon usually the modify Mc 

Comb’s technique is performed. 
 

Palatoplasty 

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

method of repair are two flaps palatoplasty with levator sling reconstruction. 

 Myringotomy with insertion of PE tubes if indicated is performed by ENT 

doctor at the same setting before palatoplasty. 

 All patients are attend the speech clinic. 
 

Cleft clinic 

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

disease manager and team to complete the treatment and evaluated the 

result.  All patients are follow up to Cleft Clinic every year until 20 years old. 
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Lip/Nose revision 

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

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

years old if indicated. 
 

Speech evaluation 

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

old. Patients who developed velopharyngeal incompetent will be examined 

by listening the speech, intra-oral examination and nasoendoscopy and plan 

for proper treatment. 
 

Alveoloplasty with bone graft 

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

and plan for orthodontic treatment and alveolar bone graft when they are 7-

10 years old. 
 

Orthognatic surgery 

 Patients who developed dentofacial deformity are informed and advised to 

see the orthodontist and oral-maxillofacial surgeon to examine and plan for 

proper management, at Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Prince of 

Songkla University. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หองคลอด 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

สาขาวิชา 
ศัลยศาสตร 

สาขาวิชา 
กุมารเวชศาสตร 

ผูปวย 

NICU 

ผูปวย 

หองตรวจผูปวยนอก 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

โสต ศอ นาสิก วิทยา ศัลยกรรม กุมารเวชศาสตร 

โสตสัมผัส 

อรรถบําบัด 

 

คลินิก 
ผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ผูปวย 

 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

• สาขาวิชาทันตกรรมปองกนั 

• สาขาวิชาศัลยศาสตรชองปาก 
                       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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 มีผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มารับการตรวจท่ี

หองตรวจผูปวยนอกโรงพยาบาลสงขลานครินทรในป พ.ศ. 2563 ท้ังสิ้น 500 ครั้ง เปนจํานวนผูปวย 

298 ราย (ดังตารางท่ี 1) 

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ใหบริการวิชาการอยางเปนสหวิทยาการ โดยเปดคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ทุกเดือน มีผูปวยท่ีไดทําการนัดเขารับบริการในป พ.ศ. 2563 ท้ังสิ้น 298 ราย ผูปวยมารับการตรวจ

รักษาท้ังสิ้น 255 ราย เปนผูปวยใหม 21 ราย และเปนผูปวยเกา 234 ราย (ดังตารางท่ี 2) โดยมีผูปวย

ท่ีพลาดนัดในปนี้จํานวน 43 ราย ทางศูนยฯ ไดติดตามกลับมารับการตรวจรักษาได 40 ราย 

นอกจากนี้ยังมีผูปวยท่ีไมสามารถตามกลับมารับการตรวจรักษาไดอีกจํานวน 3 ราย เนื่องจากผูปวย

ขอไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลใกลบาน ยายท่ีอยู เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท และจะติดตอกลับมานัดใหม

เองเม่ือสะดวก 

มีผูปวยปากแหวง เพดานโหว ท่ีมารับการผาตัดรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพ่ิมข้ึน 

2 ราย จาก 44 ราย ในป พ.ศ. 2562 เปน 46 ราย มีการผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายใหม 

31 ราย ในนี้ มี การผ าตัดรักษาเพดานโหวรวมกับผ าตั ดใสท อระบาย 6  ราย  ผาตัดรักษา 

ริมฝปากรวมกับผาตัดใสทอระบาย 1 ราย ผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับ release tongue tie 1 ราย 

และผาตัดรักษาริมฝปากรวมกับผาตัดแกไขปากและจมูกเพ่ิมเติม 1 ราย รวมเปนผูปวยท่ีไดรับการ

ผาตัดจากศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในป 2563 ท้ังสิ้น 55 รายการ (ดังตารางท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานผูปวยและสังคม 

 



11 
 

ตารางท่ี 1  จํานวนครั้งท่ีผูปวยปากแหวง เพดานโหว มาเขารับการตรวจท่ีคลินิกผูปวยนอก 
 

 
 

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

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

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

 520 485 514 534 597 547 554 497 535 

 2563         

 500         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 
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ตารางท่ี 2  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหว ท่ีมาเขารับการตรวจรักษา ท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง 
               เพดานโหวฯ  
 

 
 

ป 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 2562 

 214 251 262 263 279 302 323 307 311 

 2563         

 252         
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ตารางท่ี 3  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหว ท่ีมาเขารับการผาตัด  
 

 
 
 

ป 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 2562 

 75 56 56 53 79 69 40 47 44 

 2563         

 46         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป 
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Cleft lip/palate and facial cleft surgery in the year 2020, 

Songklanagarind Hospital, PSU-Cleft Center 
 

Primary surgery (31 surgeries) 

Primary lip/nose unilateral repair (partial or complete) *            11 

Primary lip/nose bilateral repair (partial or complete)            1 

Primary cleft palate repair *                                 12 

Myringotomy with PE tube insertion            7 
   

Secondary surgery (24 surgeries) 

 Lip/Nose revision                 13 

 Fistula                           6 

 Other:   

     - Furlow's procedure  

                (Double opposing z plasty at soft palate)             2 

    - Off suture                      1 

    - Release tongue tie                                                             2 

                                                Total            55  
Remark 

 * Total = 46 cases 

 6 cases    =  Primary cleft palate repair and Myringotomy with PE tubes insertion. 

 1 case    =  Primary lip/nose unilateral repair and Myringotomy with PE tubes insertion. 

 1 case   =  Primary lip/nose unilateral repair and Release tongue tie. 

 1 case     =  Primary lip/nose unilateral repair and Lip/nose revision. 
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ตัวช้ีวัด  จํานวนผูปวยปากแหวง เพดานโหว ท่ีมาเขารับการผาตัดรักษาในป 2563 
 

ตัวช้ีวัดชนิดการผาตัด จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

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

 
10 
2 

 
83.33 
16.67 

รวม 12 100.00 

2. Palatoplasty 
• อายุ ≤ 1 ป 6 เดือน 
• อายุ › 1 ป 6 เดือน 

 
9 
3 

 
75.00 
25.00 

รวม 12 100.00 

3. Speech อายุ › 5 ป (หลังผาตัด Palatoplasty) 
• Normal 
• Hypernasality 
o   1+ 
o   2+ 
o   3+ 

• ประเมินไมได / ไมไดประเมิน 

 
5 
 
5 
- 
- 
2 

 
41.67 

 
41.67 

- 
- 

16.66 

รวม 12 100.00 

 
การผาตัดเย็บริมฝปากจะทําเม่ือผูปวยมีอายุ 3-6 เดือน จะผาตัดภายใตการดมยาสลบ 

เนื่องจากชวงนี้เปนชวงเวลาท่ีผูปวยมีความแข็งแรงดี สามารถทนตอการดมยาสลบเพ่ือผาตัดไดดี 

ในป 2563 มีผูปวยมาผาตัดเย็บริมฝปาก (cheiloplasty) จํานวนท้ังสิ้น 12 ราย ซ่ึงอยูในชวงอายุ 

≤ 6 เดือน จํานวน 10 ราย และอีก 2 ราย จะอยูในชวงอายุ › 6 เดือน เนื่องจากผูปวยเปน TTNB  

น้ําหนักตัวนอย เปนโรคหัวใจแตกําเนิด Moderate Pm-VSD จึงตองเลื่อนนัดออกไป 

 

การผาตัดปดเพดานโหวเปนการผาตัดท่ียุงยากกวาการผาตัดเย็บริมฝปาก เนื่องจากมีการเสีย

เลือดขณะผาตัดมากกวาการผาตัดเย็บริมฝปาก ดังนั้นการผาตัดปดเพดานโหวจึงตองทําเม่ือผูปวยมี

อายุ 9-18 เดือน ในป 2532 มีผูปวยมาผาตัดปดเพดานโหว (palatoplasty) จํานวนท้ังสิ้น 12 ราย 

ซ่ึงอยูในชวงอายุ ≤ 1 ป 6 เดือน จํานวน 9 ราย และอีก 3 ราย จะอยูในชวงอายุ › 1 ป 6 เดือน 

เนื่องจากตรวจพบมีภาวะเพดานโหวลาชา ขณะท่ีเขามาขอรับการผาตัดรักษาครั้งแรกท่ีโรงพยาบาล

สงขลานครินทรผูปวยมีอายุ 2 ป 2 เดือน มีพัฒนาการลาชากวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน มีแรงดูดนอย 

ดูดกลืนเองไดชา น้ําหนักตัวนอย เปนหวัด มีน้ํามูก และมีปญหาอยางอ่ืนรวมดวยเชน ปญหาเรื่อง 

Sacral dimple, Kippel feil syndrome และ Lop ear left side  
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การประเมินเสียงพูดจะเริ่มตรวจปญหาเก่ียวกับการออกเสียงและประเมินการพูด เม่ือผูปวย 

มีอายุ >5 ป  ในป 2563 มีผูปวยมาตรวจประเมินเสียงพูดและทําการรักษา จํานวนท้ังสิ้น 12 ราย 

ซ่ึงมีผูปวยท่ีไดรับการตรวจประเมินเสียงพูดจากนักแกไขการพูด โดยการประเมิน oral motor 

examination และเครื่องมือวัดประเมินเสียงพูดไมชัด คือ แบบทดสอบพูดไมชัด (Articulation test) 

แลวมีความชัดเจน เปนปกติจํานวน 5 ราย มี 5 ราย ไดรับการประเมินเสียงพูดแลวไมชัด เนื่องจาก

หลายสาเหตุ คือ การฝกการจัดวางองคประกอบอวัยวะภายในชองปากยังไมถูกตอง จึงทําใหการออก

เสียงพยัญชนะไมชัดเจน สงผลใหมี hypernasality แนะนําใหฝกพูดตามวิธี และแบบฝกหัดท่ีใหไป 

ไมไดประเมิน 1 ราย เนื่องจากผูปวยไมสะดวกเรื่องการเดินทางมารักษา ขอไปฝกพูดเองท่ีบาน และ

ประเมินไมได 1 ราย เพราะผูปวยมีปญหาพัฒนาการ ทําใหพูดชา พูดไดเปนคําไดประมาณ 5 คํา 

สวนใหญจะใชภาษาทาทาง หรือการชี้บอก  

 

ทางบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดใหความอนุเคราะหบริจาคขวดนม Weaning bottle 120 ml 

with Hosokuchi nipple จํ าน วน  1 00  ข วด  แ ล ะข วด น ม  Weaning bottle 240 ml with 

Hosokuchi nipple จํานวน 100 ขวด ภายใตโครงการ CSR ใหขวดนมคืนรอยยิ้มใหนองผูพิการ 

ปากแหวงเพดานโหว มายังศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เม่ือวันท่ี 23  ตุลาคม  2563 ทําใหทางศูนยฯ สามารถนําไปใชในการ

ทํางาน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนกับผูปวยท่ีมาเขารับการตรวจรักษา อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมคุณภาพการ

ดูแลรักษาแกผูปวยเหลานี้ใหดียิ่งข้ึน 
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 สรางความเปนเลิศในวิชาชีพ 

ลงทะเบียนเก็บขอมูลผูปวยทุกรายท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลรายละเอียดของโรคความพิการรวม ถายภาพเก็บเปน medical 

photographs library สําหรับติดตามดูแลรักษาผูปวยใหครบถวนและประเมินผลการรกัษา นําขอมูล

ผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการรักษาท่ีดีข้ึน หาวิธีการใหการบริการผูปวยใหได

ผลการรักษาท่ีดียิ่งข้ึน และทํารายงานประจําปของศูนยฯ 

มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย นักศึกษาปริญญาโท แพทยและ

ทันตแพทยท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในดานการดูแลผูปวยอยางเปนทีมสหวิทยาการ โดย

มีผูปวยเปนศูนยกลาง และความรวมมือของครอบครัว มีการติดตามประเมินผลการรักษา และใหการ

รักษาตอเนื่องเปนเวลานาน เพ่ือใหผูปวยไดรับการรักษาครบถวน มีการดูแลผูปวยแบบบรหิารจัดการ

โรค เพ่ือไมใหผูปวยมีรูปพิการมากข้ึน จนทําใหตองผาตัดแกไขความพิการกระดูกใบหนา ขากรรไกร 

ซ่ึงมีคาใชจายสูง ทําใหสิ้นเปลือง เปนการลดคาใชจายในการดูแลรักษาโรคเฉพาะใหแกประเทศชาติ 

และท่ีสําคัญกวาคือ ผลการรักษารูปพิการท่ีเกิดข้ึนภายหลังนั้นไมไดผลดีเทากับการท่ีผูปวยมารับการ

ตรวจรักษาแกไข และติดตามผลการรักษาตอเนื่องเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 

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. 2563 

มีผูปวยท่ีมารวมกิจกรรม 25 ราย ผูปกครองและญาติพ่ีนอง 168 ราย รวมเปน 193 ราย โครงการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (knowledge sharing program) มีผูปวยเขารวม

กิจกรรมตลอดจนมารับการรักษาและติดตามผลท้ังสิ้นจํานวน 63 ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนยฯ ยัง

ไดหาทุนสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยและครอบครัว สําหรับมารับการรักษาและ

ติดตามผลท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว (cleft clinic) ท้ังสิ้นจํานวน 188 ครอบครัว ซ่ึงจัดทุก

วันจันทรท่ี 2 ของทุกเดือน ในป พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

ดานกระบวนการภายใน 
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 สรางคุณคาจากผูปวยและญาติ 

จัดทําโครงการ “กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว

ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งท่ี 14) ในวันเด็กแหงชาต ิ

พ.ศ. 2563 เปนการเสริมสรางประสบการณชีวิต และนําไปพัฒนาศักยภาพสําหรับการพัฒนาตนเอง

และครอบครัว ทําใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข  

จัดทําโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” (knowledge sharing 

program) ทุกเชาวันจันทรท่ี 2 ของเดือน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเลี้ยงดู 

ตลอดจนปญหาของผูปวยปากแหวง เพดานโหวแตละครอบครัว และประสบการณการแกไขปญหาทํา

ใหครอบครัวอ่ืนๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนําไปใชกับบุตรหลานของตนเองได มีการจัดของเลน 

เปของ The Smile Train ใหแกผูปวย จัดคาเดินทางใหแตละครอบครัว และอาหารกลางวันแก

ผูเขารวมกิจกรรม 

ปลูกฝงแนวคิดและคานิยมใหบิดามารดาผูป วยปากแหวง เพดานโหว  เขาใจและ 

เห็นความสําคัญของการดูแลรักษาผูปวยเหลานี้ตอเนื่องสมํ่าเสมอเปนเวลานาน จากทีมสหวิทยาการ 

จนอายุ 20 ป ดวยความรวมมือของบิดามารดา เพ่ือใหผูปวยมีรูปลักษณและคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา 

โดยท่ีผูปวยท่ีมีภาวะปากแหวงและเพดานโหวจะตองไดรับการผาตัดโดยเฉลี่ย 4.7 ครั้งตอราย ในเวลา

ท่ีเหมาะสมจนกระท่ังโตเปนหนุมเปนสาว ไมใชผาตัดเพียงครั้งเดียวก็ไดชีวิตใหมแลว 

สนับสนุนคารักษาพยาบาล และคาเดินทางแกผูปวยยากไรท่ีมารับการดูแลรักษาท่ีศูนยฯ 

และผาตัดรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร จากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และ

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

 

 การเพ่ิมคุณภาพในการบริการผูปวย 

คลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ (Cleft Clinic) 

ทางศูนยฯ ไดจัดทํารายชื่อผูปวยท้ังหมดซ่ึงจะมารับการตรวจท่ีคลินิกใหกับแพทย ทันต

แพทย และทีมงานกอนทุกครั้ง พรอมรายละเอียดของโรค ปญหาท่ีตองดูแลรักษาตอเนื่อง หรือ

สมควรแกไขในแตละครั้ง มี check list ของผูปวยทุกรายวาไดรับการตรวจอะไรมาบางครบถวนไหม 

เชน การตรวจรักษาความพิการรวม การตรวจหู ตรวจการไดยิน การผาตัดชนิดตางๆ ผูปวยท่ีมารับ

การดูแลรักษาท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จะไดรับการตรวจสุขภาพเด็ก วัดการเจริญเติบโต 

และการพัฒนาการโดยกุมารแพทย ตรวจหู ตรวจการไดยิน ฝกพูด โดยโสต ศอ นาสิก แพทย และ

ทีมงาน ตรวจสุขอนามัยในชองปากและรักษาโดยทันตแพทย และสงตอผูปวยไปรับการรักษาเพ่ิมเติม

ท่ีโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตรวจติดตามผล 

การผาตัดริมฝปาก และเพดานปากโดยศัลยแพทยตกแตง เตรียมผูปวยเพ่ือจัดสันเหงือก จัดฟนเพ่ือ

ผาตัดปดสันเหงือกปลูกกระดูก และผาตัดกระดูกใบหนา ขากรรไกร โดยทันตแพทยจัดฟนและ
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ศัลยแพทยชองปากและแมกซิโลเฟเชียล แนะนําใหผูปวยรับการผาตัดตกแตงริมฝปาก จมูก เพ่ิมเติม 

โดยใหพบศัลยแพทยผาตัดทานเดิมท่ีไดผาตัดใหไว ประเมินผลการพูดของผูปวยเพดานโหว ท่ีไดรับ

การผาตัดรักษาไปแลว เม่ืออายุ 5 ป โดยทีมงาน และบันทึกไว แนะนําบิดามารดา ผูปวยในการวาง

แผนการตรวจพิเศษเพ่ือหาสาเหตุของการพูดไมชัด โดยทํา nasoendoscopy และวางแผนการรักษา

ดวยวิธีท่ีเหมาะสม ผูปวยทุกรายจะไดรับการถายภาพบันทึกเสียงพูดไว และจะไดรับการนัดใหมา

ตรวจติดตามผลการรักษาตอไปท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ปละครั้ง 

แผนพับ (brochures) ไดทําแผนพับเพ่ือใหขอมูลแกบิดามารดาผูปวย ญาติ และประชาชน

ท่ัวไป จํานวน 7 ชุด และไดแจกแผนพับท้ังสิ้นจํานวน 119 ใบ ในป พ.ศ. 2563 

สมุดประจําตัวผูปวย มีการบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูปวย การวินิจฉัยโรค ความพิการรวม

ประวัติการผาตัดรักษา ขอมูลความสําคัญของการผาตัดรักษาชนิดตางๆ ตารางการพัฒนาการของเด็ก

ทารกวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน เรื่องท่ีทานควรบอกใหแพทยทราบ ความสําคัญของฟนน้ํานมและการ

หลีกเลี่ยงอาหารท่ีจะทําใหฟนผุ การใหอาหารทารกและอาหารเสริม ตารางแสดงการใหภูมิคุมกันโรค

ท่ีเด็กควรไดรับ คําแนะนําในการใหวัคซีน ตารางบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก การตรวจพัฒนาการ

ของเด็ก การใหนมกับผูปวยปากแหวงเพดานโหว การดูแลผูปวยหลังผาตัดปากแหวงเพดานโหว 

check list สําหรับบันทึกการตรวจผูปวยเพ่ือความครบถวน ตารางบันทึกปญหาท่ีบิดามารดาพบ

ระหวางอยูบาน และตารางบันทึกของทีมสหสาขาวิชาชีพ ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาทางดานการบริการ

ผูปวยใหไดคุณภาพสูงสุดในการรักษา อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมความสะดวกในการติดตามผลการรักษา

ผูปวยท่ีมารับการบริการท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ไดอยางครบถวนอีกดวย 

Clinical practice guideline, Flow chart ไดจัดทํา Clinical practice guideline ของ

การดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนการตรวจสอบให

ผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางครบถวน ไดจัดทํา flow chart เพ่ือแสดงระบบการใหบริการผูปวย

ปากแหวง เพดานโหว ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพ่ือใหผูปวยสามารถเขาถึงการบริการ เพ่ือเปน

แนวทางในการสงตอผูปวยภายในและนอกองคกร  

 

 สรางนวัตกรรม 

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณ

ศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงาน และเพ่ือให

สามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน เชน สามารถแจงรายชื่อผูปวยท่ีมารับ

การตรวจใหกับแพทยเจาของไขไดกอนการตรวจ นําขอมูลผูปวยมาใชในการศึกษาวิจัย นําภาพถาย

ผูปวยจาก medical photographs library มาประเมินผลการผาตัดรักษา และสามารถนําไป 

ศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการกระบวนการผาตัดรักษาเพ่ือ เพ่ิมคุณภาพของผลการผาตัดใหดียิ่งข้ึน สามารถ

นําขอมูลจากฐานขอมูลศูนยฯ เพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการประจําปของสมาคม 

ราชวิทยาลัยไดโดยงาย รวดเร็ว ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถนําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของ
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ผูปวยเพ่ือประเมินผลการรักษาผูปวยเพดานโหว นําภาพเคลื่อนไหวและเสียงของผูปวยท่ีไดทํา 

nasoendoscopy มาศึกษาหาสาเหตุของการเกิดเสียงท่ีผิดปกติมี hypernasality เพ่ือหาแนวทาง

วิธีการผาตัดท่ีเหมาะสม นําขอมูลจากระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดทํารายชื่อผูปวยท้ังหมดท่ีมารับการตรวจ

ท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวใหกับทีมงานกอนการออกตรวจ และเลขานุการศูนยฯ สามารถนํา

ขอมูลนี้ไปใชในการติดตอกับผูปกครองผูปวยใหเขารวมกิจกรรม knowledge sharing program รับ

การตรวจท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหว เตรียมการสําหรับจัดอาหารกลางวัน และคาเดินทาง

ของครอบครัวผูปวย นอกจากนี้ทางศูนยฯ สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลเพ่ือเลือกและติดตอกลุม

ผูปวยเปาหมายท่ีจะมาเขารวมกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว และครอบครัวในวันเด็กแหงชาติ 

ปรับโฮมเพจของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา 

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

และเผยแพรขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ อยางตอเนื่อง มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน, เปนสื่อกลาง

ใหประชาชนท่ัวไปหรือผูท่ีบุตรหลานมีภาวะปากแหวง เพดานโหวสามารถติดตอสื่อสารกับศูนยฯ เพ่ือ

สอบถามขอมูลความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชนได 

ใหของขวัญของเลนแกผูปวยเด็กท่ีมารับการตรวจประจําปอยางสมํ่าเสมอท่ีคลินิกผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

ทําบัตรอวยพรปใหม 2563 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี และเปนการประชาสัมพันธศูนยฯ 

โดยสงใหแกอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทีมงานศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและแพทยใหญสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัด ใน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 

นายกเหลากาชาดจังหวัดสงขลา ผูอุปการคุณท่ีใหการสนับสนุนเงินทุนกับศูนยฯ และครอบครัวผูปวย

ท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีคลินิกผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ  

สรางเครือขายกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และสํานักงานบรรเทาทุกข

และประชามัยพิทักษ สภากาชาดไทย ในโครงการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว แบบครบ

วงจร (โครงการยิ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี) เปนหนวยบริการของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ โดยลงทะเบียนผูปวย สงขอมูล

ประวัติ การตรวจรางกาย การวินิจฉัย และการผาตัด  

สรางเครือขายกับ The Smile Train ในการมีสวนรวมใหการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว โดยไมคิดมูลคา และเพ่ิมคุณภาพของผลการรักษาโดยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร เปนผู

รวมโครงการ (Songklanagarind Partnership Hospital) เปนปท่ี 12 ซ่ึงบริหารจัดการโดยศูนย

ผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ

หนวยศัลยศาสตรตกแตง ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทาง

ศูนยฯ ไดจัดสงขอมูลการผาตัดพรอมภาพถาย ใหกับองคกร The Smile Train อยางสมํ่าเสมอ 
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ท าง มู ล นิ ธิ ส ร า ง ร อ ย ยิ้ ม  (The Operation Smile Foundation in Thailand) แ ล ะ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยหนวยศัลยศาสตรตกแตง สาขาภาควิชาศัลยศาสตร คณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการตกลงในการสนับสนุนคารักษาพยาบาล 

และคาใชจายในการเดินทางมารับบริการของผูปวยปากแหวงเพดานโหว ผูปวยพิการบริเวณศีรษะ 

ใบหนาใบหู พิการบริเวณมือ เทา แตกําเนิด และแผลเปนดึงรั้งจากแผลไฟไหมน้ํารอนลวก และ

สําหรับผูดอยโอกาสในสังคม ท้ังผูปวยรายใหม และผูปวยรายเกา ในการผาตัดรักษารายละ 6,000 

บาท และคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการรายละ 1,200 บาท พรอมของใชท่ีจําเปนใหกับผูปวย 

ในโครงการเปนจํานวน 100 ราย ไดเริ่มเปดโครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความ

พิการอ่ืนๆ บนใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” ซ่ึงครั้งนี้จัดเปนครั้งท่ี 7 และจัดเก็บรายไดเขากองทุน

ศูนยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร เพ่ือสนับสนุนการทํางาน

เปนทีมสหวิทยาการของศูนยฯ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิชาการแกผูปวยและ

ครอบครัว สนับสนุนการเพ่ิมพูนศักยภาพของทีมงานสหสาขาวิชาชีพ และการทําวิจัย เปนตน  
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1.  ศาสตราจารยทันตแพทยธงชัย  นันทนรานนท ไดรับเชิญเปนวิทยากร บรรยายในหัวขอ 

“Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)”  และผู ช ว ย

ศาสตราจารยทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล ไดรับเชิญเปนประธาน ในหัวขอ “Updates from 

dentists” และเขารวมงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและ

ศีรษะ แหงประเทศไทย รวมกับศูนยแกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยี

สารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงานประชุมวิชาการสมาคมฯ ครั้งท่ี 13 ประจําป 

2563 ภายใตหัวขอ “Digitally Integrated Health System” ในวันท่ี 9-10 พฤศจิกายน  2563 

ณ หองประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหความรูแกบุคลากรทาง

การแพทย สาธารณะสุขผูสนใจ และสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 

2.  ทางศูนยผู ป วยปากแหวง เพดานโหว  และพิการแต กําเนิดบริ เวณ ศีรษะใบหน า 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดสนับสนุนใหบุคลากรของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ 

รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย  ชี้ เจริญ แพทยหญิงอรวรรณ  ชาญสันติ นายแพทยอรรถวิท 

มังกรวงษ และแพทยหญิงลลิตภัทร  กองพานิชกุล เขารวมงานประชุมวิชาการของสมาคมความพิการ

ปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะ แหงประเทศไทย รวมกับศูนยแกไขความพิการบนใบหนาและ

กะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในงานประชุม

วิชาการสมาคมฯ ครั้งท่ี 13 ประจําป 2563 ภายใตหัวขอ “Digitally Integrated Health System” ใน

วันท่ี 9-10 พฤศจิกายน  2563 ณ หองประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือใหความรูและสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู แกบุคลากรทางการแพทย สาธารณะสุขผูสนใจ  

 

 
 

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 
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3.  สรางทีมงานในการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ (knowledge sharing) แก

ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว ในป 2563 ท้ังสิ้นจํานวน 63 ครอบครัว โดยจัดประชุมกลุม

ผูปกครองมีการจัดกลุมตามอายุของผูปวย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซ่ึงกันและกัน มีการ

บันทึกขอมูลความรูจากการเสวนา เพ่ือนํามาหาขอสรุป มีการนําขอมูลท่ีบันทึกมาสรางเปนเครื่องมือใน

การประเมินพฤติกรรม สภาวะทางสังคมจิตวิทยาของผูปวย 
 

4. จัดทําและปรับปรุงระบบฐานขอมูลของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิด 

บริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหมีความทันสมัยเหมาะสมกับการใชงานจริง และ

เพ่ือใหสามารถนําขอมูลท่ีไดมาใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน  
 

5.  จัดทําและปรับปรุง website ของศูนยฯ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถนําไปใช

ประโยชนไดมากยิ่งข้ึน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือประชาสัมพันธศูนยฯ และเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

ความรูดานตางๆ อยางตอเนื่อง 
 

6.  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  
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เดือน วันที่

เงินจากกองทุนศูนยฯ ยกยอดจากป พ.ศ. 2562 1,368,033.37  

ม.ค. 6 คาตอบแทนแพทย ส.ค-พย. 62 105,000.00    

14 รับบริจาคคุณกมลพรรณ  อินริสพงศ No.0068/0827 300.00          

29 คากิจกรรมงานวันเด็กป 2563 45,241.00      

ก.พ. 13 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ค. 63 5,100.00       

13 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ม.ค. 63 15,785.25      

28 รับบริจาคพ.จ.อ.เอกชัย ตรีอุโภชน No.6301/0530 500.00          

ก.พ. 11 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.พ. 63 3,600.00       

17 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.พ. 63 15,826.75      

ม.ีค. 9 รับบริจาคคุณสุจิตรา  แสงเรือง No.6301/1005 300.00          

12 รับบริจาคคุณประจักษ  กุลสัมฤทธดกร No.6301/1068 5,000.00       

18 รับบริจาคคุณวิชัย  ชี้เจริญ No.6301/1152 1,250.00       

20 คาตอบแทนแพทย ธ.ค 62-ม.ค. 63 56,000.00      

25 คาสรุปใบรับรองแพทย นพ.วิชัย  ชี้เจริญ 250.00          

เม.ย. 23 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ีค. 63 3,000.00       

23 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน มี.ค. 63 14,094.00      

พ.ค. 14 คาจัดทําแกวน้ํา 500 ใบ 65,000.00      

ม.ิย. 9 รับบริจาคคุณอาษา  โพธิ์จุไร No.6301/3935 300.00          

17 คาตอบแทนแพทย ก.พ.-ม.ีค. 63 36,500.00      

17 รับบริจาคคุณสุวัฒน  เดนสถาพร No.6301/4089 12,600.00      

22 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ม.ิย. 63 15,750.00      

ส.ค. 4 คาจัดทํารายงานประจําป 2562 27,750.00      

5 รับบริจาคคุณไพบูลย  ขวัญเกลี้ยง No.6301/4960 1,000.00       

18 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ค. 63 15,450.00      

18 โครงการ The Smile Train No.6301/5194 119,931.75    

18 โครงการ The Smile Train No.6301/5195 221,434.70    

21 รับบริจาคคุณภัสศรันย  อองสกุล No.6301/5267 2,000.00       

26 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ส.ค. 63 14,550.00      

26 โครงการ The Smile Train No.6301/5350 246,412.75    

ต.ค. 9 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ก.ย. 63 15,762.50      

9 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ก.ย. 63 3,900.00       

9 คาตอบแทนแพทย ม.ิย.-ส.ค. 63 101,000.00    

ยอดยกไป 1,979,312.57 559,309.50    

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

(ณ มกราคม - ธันวาคม 2563)

ป 2563
รายการ รายรับ รายจาย

 

ดานการเงินและงบประมาณ 
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เดือน วันที่

ยอดยกมา 1,979,312.57 559,309.50    

พ.ย. 5 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา ต.ค. 63 6,000.00       

5 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน ต.ค. 63 14,365.00      

10 รับบริจาคคุณดวงพร  มหันตชาครพงศ No.6301/7283 300.00          

25 รับบริจาคมูลนิธิสรางรอยยิ้ม No.6301/8291 600,000.00    

ธ.ค. 8 คาพาหนะเดินทางมาติดตามผลการรักษา พ.ย. 63 4,200.00       

 8 คาใชจายโครงการชมรมผูปกครองประจําเดือน พ.ย. 63 5,075.00       

8 คาจัดทําซองจดหมายของศูนยฯ 2,000 ใบ และบล็อก 1 ชุด 3,424.00       

15 รับบริจาคคุณศิริจันทร  แกวสนิท No.6301/9008 2,000.00       

รวมทั้งสิ้น 2,581,612.57 592,373.50    

ยอดเงินคงเหลือ 1,989,239.07 

รายงาน รายรับ - รายจายเงิน
ของกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา

(ณ มกราคม - ธันวาคม 2563)

ป 2563
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 สาขาวิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตร
ตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

  

   กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
ท่ี ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว ครั้ง ท่ี  14” 
(งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563)  

 

   กิจกรรม“Knowledge Sharing Program” แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ของ
ครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว  

 

   กิจกรรม “Cleft Clinic” คลินิกติดตามผลและวางแผนการรักษาผูปวยจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ของศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

โครงการและกิจกรรม 
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โครงการย้ิมสวย เสียงใส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผาตัดริมฝปาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผาตัดเพดานปาก  
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 

ผาตัดตกแตงริมฝปาก-จมูกเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาตัดแกไข Fistula ท่ีเพดานปาก 
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สรุปผลการผาตัดผูปวยโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ป 2563 
ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

 

รายการ จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  ผาตัดริมฝปาก 4 21.05 

2.  ผาตัดเพดานปาก 4 21.05 

3.  ผาตัดตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติม * 5 26.32 

4.  ผาตัดแกไข Fistula ท่ีเพดานปาก 6 31.58 

รวมท้ังส้ิน 19 100 

 

หมายเหต ุ * มีผูปวยท่ีมาผาตดัตกแตงริมฝปากเพ่ิมเติมรวมกับผาตดัแกไข Fistula จํานวน 1 ราย 
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โครงการ The Smile Train 
 
 
 

 
 
 

Summary The Smile Train 2020 
 

Accepted Operation Type 
Operations 

Male Female Total 

    Primary Lip Nose Unilateral 
5 7 12 

41.67% 58.33% 100% 

Primary Lip Nose Bilateral 
1 0 1 

100%  0% 100% 

Primary Cleft Palate 
7 5 12 

58.33% 41.67% 100% 

Lip Nose Revision 
9 4 13 
69.23%  30.77% 100% 

Secondary Cleft Palate 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Fistula Repair 
2 4 6 
33.33% 66.67% 100% 

Alveolar Bone Graft 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Other 
0 0 0 

0% 0% 0% 

Total 
24 20 44 
54.55% 45.45% 100% 
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Sample cleft cases with pre and post-operative photos  

 

Patient No.1  
 

  

Pre operative Post operative 
Name : N.S.  Gender : Female   Age : 7 months 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate left 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 02/07/2020 
Type of Operation : Primary Lip Nose Unilateral 
Type of Repairs : Rotation/Advancement and Variants (Millard) 

 
 

Patient No.2 
 

  

Pre operative Post operative 
Name : A.M.  Gender : Male   Age : 8 month 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 25/06/2020 
Type of Operation : Primary Lip Nose Bilateral 
Type of Repairs : Mulliken type variant 
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Patient No.3  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Pre operative      Post operative 
Name : T.O.  Gender : Male   Age : 1 year 1 month 
DX : Unilateral, complete cleft lip and cleft palate left 
Associated anomalies : - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 02/09/2020 
Type of Operation : Primary Cleft palate 
Type of Repairs : Two Flap Palatoplasty and Variants 
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Patient No.4  
 

  

 

Pre operative 
 

Post operative 
Name : C.S.  Gender : Female   Age : 17 year 9 month 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 26/06/2020 
Type of Operation : Lip Nose Revision 
Type of Repairs : Megaderm augmentation, Nasal tip reduction,  
                         Magagerm augmentation V-Y plasty upper lip 
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Patient No.5 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pre operative 

 
 
 
 
 
 
 

 
Post operative 

Name : N.S.  Gender : Male   Age : 6 year 5 month 
DX : Bilateral, complete cleft lip and cleft palate 
Associated anomalies :  - 
Name of Hospital : Songklanagarind Hospital 
Date of the surgical treatment : 15/10/2019 
Type of Operation : Fistula Repair 
Type of Repairs : Veau-Wardill-Kilner Variant (Two Long Flap) 
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โครงการ Operation Smile 
 

 
เปดโครงการ Operation Smile (ครั้งท่ี 7) 

“ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการอ่ืน ๆ บนใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” 

วันพุธท่ี 25  พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.45 – 10.00 น. 

ณ หองประชุม 203  โรงพยาบาลสงขลานครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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โครงการ Operation Smile (คร้ังที่ 7) 

“ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” 
 

 ท าง มู ล นิ ธิ ส ร า ง ร อ ย ยิ้ ม  (The Operation Smile Foundation in Thailand) แ ล ะ 

บริษัท เรกคิทท เบนคีเซอร เฮลแคร แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (RB) ไดทําหนังสือ 

ขออนุญาตจัดทําโครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา 

ใหแกผูปวยดอยโอกาส” ซ่ึงเปนโครงการในความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation 

Smile) และบริษัทเรกคิทท เบนคีเซอร เฮลแคร แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (RB) 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร สาขาวิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง 

เพดานโหวฯ ในวันพุธท่ี 25  พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม 203 สํานักงานโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร มีวัตถุประสงคเพ่ือผาตัดศัลยกรรมตกแตงผูปวยปากแหวง เพดานโหว แผลเปนจากไฟไหม 

นิ้วติด นิ้วเกิน และผาตัดศัลยกรรมตกแตงอ่ืน ๆ ซ่ึงกลุมผูปวยในโครงการนี้มีท้ังผูปวยรายใหม และ

รายเกา จํานวน 100 ราย ไดมีการตกลงในการสนับสนุนคาใชจายรวมเปนเงินท้ังสิ้น 720,000 บาท 

ดังนี้ 

 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 

นําเขากองทุนศูนยผูป วยปากแหวง 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 และ

วันติดตามผลการรักษา โดยสงมอบยอดเงินในการสนับสนุนคาพาหนะในการเดินทางมารับบริการเขา

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ท่ีเขารวมโครงการ โดยงานสิทธิประโยชนผูปวยเบิกจายตามระบบการชวยเหลือผูปวย

ยากไรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

 

เริ่มเปดโครงการ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา 

ใหแกผูปวยดอยโอกาส” เม่ือวันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.45–10.00 น. ณ หองประชุม 

203 สํานักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร โดยอ.นพ.กิตติพงศ  เรียบรอย รองคณบดีฝาย

โรงพยาบาล และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร  อ.นพ.อรุณธร  พิเชฐชัยยุทธ ผูชวยคณบดี

ฝายโรงพยาบาล  อ.พญ.อรวรรณ  ชาญสันติ หัวหนาหนวยศัลยศาสตรตกแตง และหัวหนาศูนยผูปวย

ปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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รศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ คณะกรรมการศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ อ.พญ.ศิริกาญจน  ศิริพฤกษ

พงศ อาจารยประจําสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ผศ.พญ.อรรัตน กาญจนวนิชกุล อาจารยประจําสาขาวิชา

วิสัญญีวิทยา  คุณสุกุญญา  ปฐมระวี หัวหนางานสิทธิประโยชนผูปวย คุณสหทัศน  จันทรปรุง 

ผูจัดการฝายประสานงานโครงการ และคุณลลดา  จิตตานนท ผูประสานงานดานขอมูล มูลนิธิสราง

รอยยิ้ม เปนผูรวมเปดโครงการในครั้งนี้ 
 

ทีมแพทยในโครงการ Operation Smile 

1. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ  ศัลยแพทยตกแตง/หัวหนาทีมผาตัด 

2. นพ.วิชัย    ชี้เจริญ   ศัลยแพทยตกแตง 

3. นพ.นิติ    ถาวรานุรักษ  ศัลยแพทยตกแตง 

4. นพ.อรรถวิท  มังกรวงษ  ศัลยแพทยตกแตง 

5. พญ.ลลิตภัทร กองพานิชกุล  ศัลยแพทยตกแตง 

6. นพ.วิรัตน    วศินวงศ   วิสัญญีแพทย/หัวหนาทีมวิสัญญ ี

7. คุณยุพิน    อภิสิทธิ์วงศ  วิสัญญีพยาบาล 

8. คุณนุสรา    ดิลกรัตนพิจิตร  วิสัญญีพยาบาล 

9. คุณศิริจันทร  แกวสนิท  ผูประสานงานโครงการ 

10. คุณมยุเรศ    ลีลาวรวุฒิ  พยาบาลหองผาตัด 

11. คุณเกศราพร เข่ือนจิตตศิริ  พยาบาลหองผาตัด 

12. คุณนพพร    เกตุวิลัย   พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 

13. คุณภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ  พยาบาลดูแลกอนและหลังผาตัด 
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สรุปผลโครงการ Operation Smile (คร้ังที่ 6) 

“ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” 
 

 ทางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (The Operation Smile Foundation in Thailand) ไดทําหนังสือ

ขออนุญาตจัดทําโครงการภายใตชื่อ “ผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บน

ใบหนาใหแกผูปวยดอยโอกาส” ซ่ึงเปนโครงการความรวมมือระหวางมูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation 

Smile) รวมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร  สาขาวิชาศัลยศาสตร หนวยศัลยศาสตรตกแตง  และ

ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 25  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00-10.00 น. 

ณ หนวยศัลยศาสตรตกแตง และศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ สาขาวิชาศัลยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีวัตถุประสงคเพ่ือผาตัดศัลยกรรมตกแตงผูปวยปาก

แหวง เพดานโหว แผลเปนจากไฟไหม นิ้วติด นิ้วเกิน และผาตัดศัลยกรรมตกแตงอ่ืนๆ ซ่ึงกลุมผูปวย

ในโครงการนี้ มีท้ังผูปวยรายใหม และรายเกา จํานวน 100 ราย ไดมีการตกลงในการสนับสนุน

คาใชจายรวมเปนเงินท้ังสิ้น 720,000 โดยรศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร ไดมอบหมายใหรศ.นพ.วิชัย  ชี้เจริญ เปนประธานจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการ

ผาตัดผูปวยปากแหวงแพดานโหว และความพิการอ่ืนๆ บนใบหนา ใหแกผูปวยดอยโอกาส จํานวน 

100 ราย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร รวมกับนพ.นิติ  ถาวรานุรักษ อาจารยประจําสาขาวิชา

ศัลยศาสตรตกแตง คุณวริญดา  โตะขวัญ เจาหนาท่ีหนวยงานสิทธิประโยชนผูปวย คุณลลดา  จิตตา

นนท ผูจัดการฝายประสานงานโครงการ และคุณพิทักษ  ทองฤทธิ์ เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ 

รวมทําขอตกลงโครงการครั้งนี้ 

 

ทีมแพทยในโครงการ Operation Smile 

1.  นพ.วิชัย   ชี้เจริญ  ศัลยแพทยตกแตง/หัวหนาทีมผาตัด 

2.  พญ.อรวรรณ ชาญสันติ  ศัลยแพทยตกแตง 

3.  นพ.นิติ   ถาวรานุรักษ  ศัลยแพทยตกแตง 

4.  นพ.วิรัตน   วศินวงศ  วิสัญญีแพทย/หัวหนาทีมวิสัญญี 

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 

เพดานโหว ท่ีเขารวมโครงการ โดยงานสิทธิประโยชนผูปวยเบิกจายตามระบบการชวยเหลือผูปวย

ยากไรในโรงพยาบาลสงขลานครินทร  

 

การผาตัดรักษาผูปวยในโครงการ 

 จํานวนผูปวยในโครงการ 100 ราย ไดเริ่มทํางานการผาตัดต้ังแตวันท่ี วันท่ี 25  ตุลาคม  

2561 และสิ้นสุดการผาตัดรักษาเม่ือวันท่ี 3  ธันวาคม 2563 (ดังเอกสารท่ีแนบ) 

 

ผูปวยท่ีมาทําการผาตัดรักษา จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ 

1.  Cleft lip and Cleft palate 97 97 

2.  ความพิการอ่ืนๆ  3 3 

รวมท้ังส้ิน 100 100 
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 
ที่ไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว คร้ังที่ 14 

(งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563) 
 

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 

นายแพทยวิชัย   ชี้เจริญ  ประธานกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 

1. แพทยหญิงสมจิตร   จารุรัตนศิริกุล กรรมการ 

2. ทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ   ฤทธิถ์กล  กรรมการ 

3. นายแพทยทันตแพทยธงชัย   นันทนรานนท กรรมการ 

4. นายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร พงศพานิช  กรรมการ 

5. แพทยหญิงวิราภรณ   อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

6. แพทยหญิงจตุรพร   แสงกูล  กรรมการ 

7. แพทยหญิงอรรัตน   กาญจนวนิชกุล กรรมการ 

8. ดร.วันธณี   วิรุฬหพานิช  กรรมการ 

9. แพทยหญิงอรวรรณ   ชาญสันติ   กรรมการ 

10. นายแพทยนิติ   ถาวรานุรักษ  กรรมการ 

11. นายแพทยอรรถวิท   มังกรวงษ   กรรมการ 
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12. นางสาวอนงคนาถ   ธนาจริยวงศ  กรรมการ 

13. นายธนิต รอดบน  กรรมการ  

14. นางสาวนพพร   เกตุวิลัย  กรรมการ 

15. นางสาวภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

16. นายกิตติคมน   สงคสุระตระกูล กรรมการ 

17. นางสาวติรยา   พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

18. นางศิริจันทร   แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

19. นางมาริษา    โพธิ์จุไร  กรรมการและชวยเลขานุการ 

 

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 11  มกราคม  2563  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. รางโครงการและจัดประชุม             

2. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานและติดตอประสานงาน             

4. ตรวจสอบความพรอมของกิจกรรม             

5. ปฏิบัติงานตามกิจกรรม             
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สถานที่และเวลาดําเนินการ 

 ณ  เวทีจิตอาสา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลานครินทร  

เวลา 12.00 – 15.00 น. 

 

การประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการในคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด ดังที่ไดแนบมาแลวนี้  

 

งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

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 เพดานโหว ที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูตนเองมีปฏิสัมพันธกับผูปวยดวยกันเอง 

บิดามารดา และบุคคลทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีประสบการณในการสื่อสารแสดงออกใน 

เชิงสรางสรรคเสริมสรางทักษะใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมั่นใจไดวาจะสามารถเปนสมาชิกที่ดี 

มีคุณภาพของสังคมได  
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กิจกรรม “เสริมสรางศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และครอบครัว  ครั้งท่ี 14” (งานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563) 
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สรุปผลการจัดโครงการ 
“กิจกรรมเสริมสรางศักยภาพพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

ท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร และครอบครัว (ครั้งท่ี 14)”  

วันเสารท่ี 11 มกราคม 2563  เวลา 12.00 – 15.00 น. 

ณ เวทีจิตอาสา ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลสงขลานครินทร 

 

รายช่ือคณะกรรมการ 

1. นายแพทยวิชัย ชี้เจริญ  ประธานกรรมการ 

2. แพทยหญิงสมจิตร   จารุรัตนศิริกุล กรรมการ 

3. ทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ   ฤทธิถ์กล  กรรมการ 

4. นายแพทยทันตแพทยธงชัย   นันทนรานนท กรรมการ 

5. นายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร พงศพานิช  กรรมการ 

6. แพทยหญิงวิราภรณ   อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

7. แพทยหญิงจตุรพร   แสงกูล  กรรมการ 

8. แพทยหญิงอรรัตน   กาญจนวนิชกุล กรรมการ 

9. ดร.วันธณี   วิรุฬหพานิช  กรรมการ 

10. แพทยหญิงอรวรรณ   ชาญสันติ   กรรมการ 

11. นายแพทยนิติ   ถาวรานุรักษ  กรรมการ 

12. นายแพทยอรรถวิท   มังกรวงษ   กรรมการ 

13. นางสาวอนงคนาถ   ธนาจริยวงศ  กรรมการ 

14. นายธนิต รอดบน  กรรมการ  

15. นางสาวนพพร   เกตุวิลัย  กรรมการ 

16. นางสาวภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

17. นายกิตติคมน   สงคสุระตระกูล กรรมการ 

18. นางสาวติรยา   พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

19. นางศิริจันทร   แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

20. นางมาริษา    โพธิ์จุไร  กรรมการและชวยเลขานุการ 

 

จํานวนผูเขารวมโครงการ  แบงเปน 

• ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดปากแหวง เพดานโหวท้ังหมด  จํานวน     25   คน 

• ผูติดตาม (ผูปกครอง ญาติ พ่ีนอง) ท้ังหมด  จํานวน    168   คน 

                                                   รวมท้ังส้ิน                 จํานวน   193   คน 
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งบประมาณการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพและพฤติกรรมของผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว ไดจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน  50,000  บาท ซ่ึงเปนคาใชจายจริง ดังนี้ 

1.  คาอาหารและเครื่องดื่ม      15,704.00  บาท 

2.  คาของรางวัล         11,677.00  บาท 

3.  อุปกรณสงเสริมกิจกรรมวาดภาพระบายสี     2,414.00  บาท 

4.  อุปกรณเลนเกมส 4-6 เกมส          7,038.00  บาท 

5.  คาไอศกรีม         2,000.00  บาท 

6.  คาลวงเวลาสําหรับบุคลากร และคาตอบแทนนักศึกษาท่ีชวยงาน   6,405.00  บาท 

7.  คาใชจายเบ็ดเตล็ด              0.00  บาท 

                                              รวมท้ังส้ิน   45,241.00  บาท 

                  (ส่ีหม่ืนหาพันสองรอยส่ีสอบเอ็ดบาทถวน) 
 

ผลจากแบบประเมินไดรับคําตอบมาจํานวน 25 คน มีผลสรุปเปนเปอรเซ็นตดังนี้ 
 

หัวขอ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

1.  สถานท่ีจัดงาน 

2.  อาหารและเครื่องดื่ม 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 

4.  กิจกรรม วาดภาพ ระบายสี 

5.  กิจกรรม เลนเกม 

6.  กิจกรรม แนะนําตนเอง 

7.  กิจกรรม เลาเรื่องดวยภาพ 

8.  ของรางวัลและของท่ีระลึก 

60 
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- 
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- 
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- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

9. ถามีการจัดกิจกรรมครั้งตอไป สวนใหญสนใจท่ีจะมาเขารวมกิจกรรมกับทางศูนยฯ ไดในครั้งตอไป   

10. วันและเวลาท่ีสะดวกมารวมกิจกรรม สวนใหญใหจัดวันเด็กของทุกๆ ป เหมาะสมแลว เพราะ 

ตรงกับวันเสาร-อาทิตยท่ีสะดวกในการเดินทางมารวมกิจกรรม เวลาท่ีจัดกิจกรรมก็เปนเวลาท่ี 

เหมาะสม 

11. กิจกรรมท่ีอยากใหจัดในครั้งตอไป โดยสวนใหญอยากใหจัดกิจกรรมเหมือนเดิมอยางนี้ทุกปสวน

กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเสนอแนะมา เชน รองเพลง เกาอ้ีดนตรี งูกินหาง เกมสทายปญหาเพ่ือฝกทักษะ 

12. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ คือ กิจกรรมสวนใหญท่ีจัดดีอยูแลว ควรจะมีฐานการเรียนรูท่ีเยอะกวานี้  

อยากใหรวมกิจกรรมแขงขันระหวางเด็กๆ เพ่ือจะไดมีความสนุกและรูจักกันทุกคน รางวัลมี

มากกวาเด็กอาจจะทํารางวัลใหชิ้นใหญข้ึน 
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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

บางคนอาจถูกเพ่ือนๆ และคนรอบขางลอเลี่ยน จนทําใหสูญเสียความม่ันใจ หรือปลีกตัวหลีกหนีจาก

เพ่ือนๆ หรือสังคม ผูปวยบางคนอาจมีความกาวราวโดยไมรูตัว ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไดจัดใหมีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ซ่ึงกันและกันของครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว โดยมี

วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยฯ  และครอบครัวผูปวย สรางเครือขายในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตรงซ่ึงกันและกัน ใหความชวยเหลือกันระหวางครอบครัวตางๆ 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.  นายแพทยวิชัย   ชี้เจริญ  ประธานกรรมการ 

2.  แพทยหญิงสมจิตร   จารุรัตนศิริกุล กรรมการ 

3.  ทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ   ฤทธิถ์กล  กรรมการ 

4.  นายแพทยทันตแพทยธงชัย   นันทนรานนท กรรมการ 

5.  นายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร พงศพานิช  กรรมการ 

6.  แพทยหญิงวิราภรณ   อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

7.  แพทยหญิงจตุรพร   แสงกูล  กรรมการ 

8.  แพทยหญิงอรรัตน   กาญจนวนิชกุล กรรมการ 

9.  ดร.วันธณี   วิรุฬหพานิช  กรรมการ 

         10.  แพทยหญิงอรวรรณ   ชาญสันติ   กรรมการ 

         11.  นายแพทยนิติ   ถาวรานุรักษ  กรรมการ 

         12.  นายแพทยอรรถวิท   มังกรวงษ   กรรมการ 

         13.  แพทยหญิงลลิตภัทร   กองพานิชกุล กรรมการ 

         14.  นางสาวอนงคนาถ   ธนาจริยวงศ  กรรมการ  

         15.  นางสาวนพพร   เกตุวิลัย  กรรมการ 

         16.  นางสาวภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

         17.  นายกิตติคมน   สงคสุระตระกูล กรรมการ 

         18.  นางสาวติรยา   พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

         19.  นางศิริจันทร   แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

         20.  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 
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สถานท่ีและเวลาดําเนินการ 

 ณ หองบรรยาย ชั้น 7 สาขาภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร 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 
 

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

มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  จํานวน 18,300  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.  เบ็ดเตล็ด                     50  บาท 

           รวมท้ังส้ิน                            18,300  บาท 

            (หนึ่งหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองผูปวยปากแหวง เพดานโหว 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 2563” 

Knowledge Sharing Program (KM)  
 

คาใชจายและจํานวนผูเขารวมกิจกรรม  KM  

 คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ของครอบครัวผูปวยปาก

แหวง เพดานโหว ไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซ่ึงเปนคาใชจายและจํานวน

ผูเขารวมกิจกรรมจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(ครอบครัว) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 12 11 15,785.25 

2 เดือนกุมภาพันธ 12 12  15,826.75 

3 เดือนมีนาคม  7 7 14,094.00 

4 เดือนเมษายน * 0 0 0.00 

5 เดือนพฤษภาคม *  0 0 0.00 

6 เดือนมิถุนายน *  0 0  0.00 

7 เดือนกรกฎาคม * 0 0 0.00 

8 เดือนสิงหาคม *  0 0 0.00 

9 เดือนกันยายน  10 10 15,762.50 

10 เดือนตุลาคม  8 8 14,365.00 

11 เดือนพฤศจิกายน  5 5 5,075.00 

12 เดือนธันวาคม  11 10 15,686.75 

รวมท้ังส้ิน 65 63 96,595.25 

 

หมายเหตุ  * เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จึงของดกิจกรรมตาง ๆ ในชวงดังกลาว  
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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.  นายแพทยวิชัย   ชี้เจริญ  ประธานกรรมการ 

2.  แพทยหญิงสมจิตร   จารุรัตนศิริกุล กรรมการ 

3.  ทันตแพทยหญิงวิภาพรรณ   ฤทธิถ์กล  กรรมการ 

4.  นายแพทยทันตแพทยธงชัย   นันทนรานนท กรรมการ 

5.  นายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร พงศพานิช  กรรมการ 

6.  แพทยหญิงวิราภรณ   อัจฉริยะเสถียร กรรมการ 

7.  แพทยหญิงจตุรพร   แสงกูล  กรรมการ 

8.  แพทยหญิงอรรัตน   กาญจนวนิชกุล กรรมการ 

9.  ดร.วันธณี   วิรุฬหพานิช  กรรมการ 

         10.  แพทยหญิงอรวรรณ   ชาญสันติ   กรรมการ 

         11.  นายแพทยนิติ   ถาวรานุรักษ  กรรมการ 

         12.  นายแพทยอรรถวิท   มังกรวงษ   กรรมการ 

         13.  แพทยหญิงลลิตภัทร   กองพานิชกุล กรรมการ 

         14.  นางสาวอนงคนาถ   ธนาจริยวงศ  กรรมการ  

         15.  นางสาวนพพร   เกตุวิลัย  กรรมการ 

         16.  นางสาวภัทรวรรณ   กัลชาญพิเศษ กรรมการ 

         17.  นายกิตติคมน   สงคสุระตระกูล กรรมการ 

         18.  นางสาวติรยา   พ่ึงตระกูล  กรรมการ 

         19.  นางศิริจันทร   แกวสนิท  กรรมการและเลขานุการ 

         20.  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 4,000 บาท โดย

เบิกจายจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ผานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ผูปกครองและครอบครัวของผูปวยปากแหวง เพดานโหว เห็นความสําคัญในการนําผูปวยมา

ติดตามผลการรักษา 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 2563 

 

คาใชจายและจํานวนผูเดินทางมาติดตามผลการรักษา Cleft Clinic 

 คาใช จ ายในการเดินทางมาติดตามผลการรักษาของครอบครัวผูป วยปากแหว ง 

เพดานโหว ไดจากกองทุนศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ ซ่ึงเปนคาใชจายและจํานวนผูเดินทางมา

ติดตามผลการรักษาจริง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน   

(คน) 

จํานวน 

(ครอบครัว) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เดือนมกราคม 17 17  5,100.00 

2 เดือนกุมภาพันธ  12 12 3,600.00 

3 เดือนมีนาคม  10 10 3,000.00 

4 เดือนเมษายน * 0 0 0.00 

5 เดือนพฤษภาคม *  0 0 0.00 

6 เดือนมิถุนายน  30 30 15,750.00 

7 เดือนกรกฎาคม  29 29 15,450.00 

8 เดือนสิงหาคม  26 26 14,550.00 

9 เดือนกันยายน 13 13 3,900.00 

10 เดือนตุลาคม 20 20 6,000.00 

11 เดือนพฤศจิกายน 14 14 4,200.00 

12 เดือนธันวาคม 17 17 5,100.00 

รวมท้ังส้ิน 188 188 76,650.00 

 
หมายเหตุ  * เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จึงของดกิจกรรมตาง ๆ ในชวงดังกลาว  
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รายงานสถิติผูปวยปากแหวง เพดานโหว ทีม่ารับการฝกแกไขการพูด 
ประจําป 2563 

 

เดือน 
จํานวนผูปวยท่ีมารับ

บริการ (คน) 
จํานวนผูปวยมารับ

บริการ (ครั้ง) 
หมายเหตุ 

มกราคม 6 6  

กุมภาพันธ 2 2  

มีนาคม * 0 0  

เมษายน * 0 0  

พฤษภาคม * 0 0  

มิถุนายน 3 3  

กรกฎาคม 2 2  

สิงหาคม 5 5  

กันยายน 3 3  

ตุลาคม 4 4  

พฤศจิกายน 4 4  

ธันวาคม 4 4  

รวม 33 33  

 

หมายเหตุ  * เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    ทางศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ จึงของดกิจกรรมตาง ๆ ในชวงดังกลาว  

โหวท่ีมารับการฝกแกไขการพูดประจําป 2561    เนื่องจากนักแกไขการพูดลาไปศึกษาตอ 
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บันทึกการตรวจรักษาผูปวย 
 

 

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 
 



ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สาขาวิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ  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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