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บทสรุป 
 

ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่
กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์  เพ่ือ
ให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าใน
ประเทศไทย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547โดยมีการทำงานร่วมกันแบบ3 ฟังก์ชั่น ได้แก่ ศูนย์การดูแลฯ ศูนย์วิจัยฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งเสริม
ให้ศูนย์ตะวันฉายก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลเฉพาะทาง โดยมีทีมสหวิทยาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และมีพันธกิจ 7 อย่างที่ต้องทำคือ  

1. การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care)  
2. การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ (referral center) 
3. การมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (network) 
4. การเป็นศูนย์กลางวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research and development center)                   

มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ 
5. การเป็นศูนย์ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางด้านแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง (training center) 
6. การเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน (reference center) เช่น ด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน 

ด้านบุคลากร เป็นต้น 

7. การเป็นหน่วยงานระดับชาติเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง (national body and policy advocacy) 
นอกจากนี้ ศูนย์ตะวันฉายยังได้ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางการฟ้ืนฟูสภาพโดย

ใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์การอนามัยโรค (WHO) ปี 2010 สามารถสรุปในแต่ละด้านได้ ดังนี้  
1) ด้านสุขภาพ (health) มีเป้าหมาย (purpose) ในการดูแลของทีม คือ การจัดระบบการดูแลรักษา 

ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยที่สมบูรณ์แบบได้ (comprehensive care) โดยมีกระบวนการ (process) ได้แก่ การ
จัดระบบการเข้าถึงบริการ การดูแลและการประสานงานการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่ดี ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาวะของโรค การดูแลรักษา ผ่าตัด การป้องกันการเกิดซ้ำ และการฟ้ืนฟูสภาพอย่างครบวงจร รวมทั้งการติดตาม
การรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางการ
เข้าถึงง่ายในด้านข้อมูล ติดต่อ สื่อสาร การจัดฐานข้อมูลรองรับเพ่ือการติดตามการรักษา และการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่สมบูรณ์แบบ เช่น ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟิก 
ด้านการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ครั้งที่ 9 “ความร่วมมือ
ระดับภูมิภาคและสากล เพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า”



ข 

 

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่นรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้แก่ องค์กร 
The Smile Train Charity Organization มูลนิธิตะวันฉายฯ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ผลลัพธ์ (performance) ที่เกิดขึ้น คือ ในด้านการดูแลรักษา ผ่าตัด 
และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย  
  ด้านผลลัพธ์ด้านตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วย จำนวน 13 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย จำนวน                
7 ต ัวชี ้ว ัด  ค ือ1) อ ัตราความพ ึงพอใจในการพ ูดและสื ่อสารช ัดเจนโดยรวม  4 ด ้าน  ค ือ articulation,                                 
hyper nasality, voice, และ speech intelligibility 2) อัตราความพึงพอใจในการได้ยินดีขึ้น-ปกติ (ประเมิน
จาก type of tympanogram, degree of hearing loss)  3) อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมเพดาน
โหว่ตามช่วงอายุภายใน 10- 18 เดือน  4) อัตราของผู้ดูแลที่ได้รับข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (OPD) 5) 
อัตราผู้ดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพ ในการแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบสห
วิทยาการ 6) อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผู้ป่วย/ครอบครัวในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 7) อัตราความ
เข้าใจข้อมูลการดูแลก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน (ในหอผู้ป่วย) 

2) ด้านการศึกษา (education) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ต้องการ โดยมีกระบวนการ 
(process) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมต่างๆ เพ่ือให้ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนในเฉพาะ
ด้านที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ เช่น ได้จัดโครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแลผู้ป่วยภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 15-16 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอินภาวา และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย) อำเภอบ้านไผ่ จังหวั ด
ขอนแก่น   
 3) ด้านสังคม (social) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการ (process) คือการจัดกิจกรรมในคลินิกบูรณาการช่วงรอตรวจประเมินจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของกลุ่มเด็กๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 4) ด้านการดำรงชีวิต (livelihood) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี 

คุณค่าและปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล โดยมีกระบวนการ (process) คือการลง
พ้ืนที่เยี่ยมบ้านครอบครัวน้องๆ ที่มีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โดยประสานงานกับผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพ และกลุ่มจิตอาสา โดยได้จัดโครงการติดตามการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการในเขตพื้นที ่ร้อยแก่นสารสินธุ์  ในวันเสาร์ที่ 8 ,15 ,22 และ 29 
กุมภาพันธ์ 2563   



ค 

 

 5) ด้านการส่งเสริมพลังอำนาจ (empowerment) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจ และ
การแสดงออกที่เหมาะสมโดยมีกระบวนการ (process) คือ การจัดกิจกรรมเสริมในวันคลินิกบูรณาการ และ
การจัดโครงการ“การบริการที ่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ในพื้นที ่จังหวัด
ขอนแก่น” และกิจกรรมเยี ่ยมบ้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมกลุ ่มเพื่อช่วยเพื่อน (families group support) 
ผลลัพธ์(performance) ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่และ
ทีมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้ป่วยและครอบครัว  

 สำหรับกลยุทธ์ของศูนย์ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของทีมคือ การยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ ใช้แนวทางการฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์การ
อนามัยโรค (WHO) ปี 2010 ครอบคลุมใน 5 ด้านตามที ่กล่าวมา รวมทั ้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อ
คุณภาพ 
 จากผลการดำเนินงาน ทำให้ศูนย์ตะวันฉายเป็นที่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่น ดังนี้ 1) การได้รับการ
รับรองมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2561 และ 2) ได้รับรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์ค ิดค้น ประจำปี
งบประมาณ 2563 รางวัลประกาศเกียรติคุณ เรื่อง"อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"จาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์                                        
ศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื ่น ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร ดร.ทพ.เอกสิทธิ ์ มโนสุดประสิทธิ ์ นางสาววนิดา                                 
อัครโชติสกุล นางสาวชลนภา พัฒนภิรมย์ และนางสาวธนาภรณ์ เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น 
 สำหรับงานที่จะดำเนินการต่อไป คือ พัฒนาการคุณภาพดูแลผู้ป่วยกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่อย่าง
ต่อเนื่อง มีตัวชี้วัดที่สามารถเทียบเคียงในระดับนานาชาติได้ พัฒนาระบบการเข้าถึงและการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม
พิการของใบหน้าและศีรษะนำร่องด้วย 7 โรคยาก ในเรื่องแนวทางการดูแลรักษาแบบสหวิทยาการ และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื ่อรองรับคุณภาพการดูแล วิชาการและวิจัยต่อไป โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โครงการค้นหาผู้ป่วยใหม่และติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา  และ
พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย (One Day Service) 

ท้ายนี ้ ขอขอบคุณทีมสหสาขาวิชาช ีพสององค ์กรหล ัก ค ือคณะแพทยศาสตร ์ และคณะท ันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู ้ป่วยและครอบครัว เครือข่ายผู ้ร่วมดูแล ผู ้ให้การสนับสนุนทุกภาค
ส่วนรวมทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ บุคลากรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ตะวันฉาย
จะมุ่งมั่นทำหน้าที่หลักร่วมกันทั้งสองคณะ ในการประสานงานและร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าต่อไป 
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.................................... 
(นางยุพิน  ปักกะสังข์) 

กรรมการและเลขานุการศูนย์การดูแลฯ  
 
 
 

        .................................... 
(ผศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา) 

รองประธานศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
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 บทที่ 1 

บทนาํ 

 

ความเปนมา 

 ภาวะปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา เปนความพิการแตกําเนิดท่ี

เก่ียวของกับปญหาหลายดานและมีความซับซอน ซ่ึงมีผลกระทบตอรางกายและจิตใจของผูปวย บิดามารดาและ

ผูปกครอง รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ  โดยความพิการทางรางกายท่ีเห็นเดนชัดคือ รูปรางและเคา

โครงของใบหนา การพูดไมชัด ภาวะแทรกซอนหูช้ันกลางอักเสบ การไดยิน ระบบการกลืน ปญหาเก่ียวกับฟน การ

สบฟน รวมถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตชา จากการศึกษาท่ีผานมาพบอัตราการเกิดอุบัติการณในผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2.49 รายตอเด็กแรกเกิด 1,000 ราย ซ่ึงเปนอัตราท่ีอยูใน

กลุมอุบัติการณท่ีสูงท่ีสุดในโลก และสามารถประมาณการไดวาจะมีเด็กแรกเกิดใหมท่ีมีภาวะปากแหวง เพดานโหว 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราสูงถึงประมาณ 700 รายตอป หรือท่ัวประเทศประมาณปละ 2,000 รายและ

การศึกษาในป 2546 ของ 4 จังหวัดของ สปสช. เขต 7 พบอุบัติการณ 2 ตอเด็กแรกเกิด 1,000 รายเปาหมายของ

การดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ คือการสรางเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและฟนฟูสภาพผูปวยท้ัง

รางกายและจิตใจเพ่ือใหกลับมาสูสภาพปกติมากท่ีสุด ใหสามารถกลับมาใชชีวิตในสังคมและมีบทบาทในการสราง

สังคมตามปกติดังเชนคนท่ัวไป การรักษาและฟนฟูสภาพดังกลาว จําเปนตองอาศัยการรักษาและติดตามผลเปน

ระยะเวลายาวอยางตอเน่ือง ต้ังแตการใหคําปรึกษากอนการต้ังครรภการปฏิบัติตนระหวางต้ังครรภ การดูแลต้ังแต

แรกคลอด จนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญโดยสมบูรณ การดูแลแบบทีมสหวิทยาการโดยบุคลากรหลายสาขาท่ี

เช่ียวชาญเฉพาะทางรวมกัน จะทําใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางเหมาะสม 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเปนโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย

แหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ศูนยตะวันฉาย เปนศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและ

ใบหนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตความรวมมือระหวางคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังเปน “โครงการพระราชทานตะวันฉาย” ในป พ.ศ. 2546 เพ่ือใหบริการ

และพัฒนาระบบการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนาในประเทศ

ไทย และตอมา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานเปดศูนยตะวันฉาย เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ณ อาคารคลินิก                 

ทันตกรรม1 คณะ ทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ป  พ.ศ .  2550 ได รับการอนุมั ติจาก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดต้ังเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางช่ือ “ศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแต

กําเนิดของศีรษะและใบหนา” และในวันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ไดมีการจดทะเบียนจัดต้ัง “มูลนิธิตะวันฉาย
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เพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนา” การทํางานรวมกันแบบ 3 ฟงกช่ัน ไดสนับสนุนให

ศูนยตะวันฉายกาวสูการเปนศูนยกลางการดูแลเฉพาะทาง โดยมีทีมสหวิทยาการท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากล ครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และการถายทอดองคความรู   

ศูนยตะวันฉาย ได รับการบรรจุเปนหน่ึงในศูนยบริการทางการแพทยเฉพาะทางช้ันเลิศในคณะ

แพทยศาสตร ตามแผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทรใหเปน “ศูนยกลางบริการรักษาพยาบาลของอินโดจีน”                      

ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คร้ังท่ี 13/2552 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2552 และตอมาได

ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตรการจัดต้ังศูนยบริการสุขภาพช้ันเลิศ (medical hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง (พ.ศ. 2555-2559) ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 

2556 ไดมีการใชกรอบแนวคิด (conceptual framework) “การปรับเปล่ียนองคกรโดยระบบตะวันฉายเพ่ือ

นําไปสูการใหบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหวท่ีสมบูรณแบบ ( Tawanchai System Re-engineering for 

Comprehensive Cleft Care Services)” โดยการใชกรอบแนวคิดของการดูแลท่ีสมบูรณแบบครอบคุลมดาน

สังคม การดูแลสุขภาพ การจัดการศึกษา การสนับสนุนดานเศรษฐกิจ และการเสริมสรางพลังอํานาจโดยใชกรอบ

แนวคิดของ WHO-Community based Rehabilitation Guidelines–2010 (EinarHelander: Prejudice and 

Dignity. An introduction to community-based rehabilitation. 1999-UN Development Program) 

กรอบแนวคิดของการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ (2011-2012 Healthcare Criteria for Performance 

Excellence) และกรอบความคิดของการบูรณาการการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ/การบริการ

สุขภาพ เพ่ือนําไปสูการบูรณาการเชิงระบบ 
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             ศูนยการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ศูนยตะวันฉาย) มีหนาท่ีหลักในการใหบริการตรวจรักษา ผาตัด ฟนฟู และปองกันโรคปากแหวง เพดานโหว และ

ความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา แกประชาชนท่ัวไป ท้ังผูปวยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลศรี

นครินทร และผูปวยท่ีสงตอจากโรงพยาบาลประจําจังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

โรงพยาบาลในเขตสํานักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 (ขอนแกน-รอยเอ็ด-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) โรงพยาบาล

ในภูมิภาคอ่ืน และผูปวยจากประเทศใกลเคียง 
 

วิสัยทัศน(Vision) 

“ศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแต กําเ นิดของศีรษะและใบหนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหน่ึงในศูนยการดูแลผูปวยช้ันนําของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ดําเนินการดานการศึกษา 

วิจัย และบริการท่ีเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ การทํางานเปนทีมอยางมีความสุข และบรรยากาศแหงการเรียนรู

บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (self efficiency, shairing, sustainability) 

พันธกิจ(Mission) 

 - บริหารจัดการ การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

      และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในประเทศไทย  

- สงเสริมการศึกษา วิจัยและบริการท่ีเปนมาตรฐานและมีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

คานิยม 

Ta-Wan-Chai (T.W.C.) 

T = Target to Balance & Sustainability สรางความสมดุลและย่ังยืน 

 W = Working Together    มุงเนนการสรางทีมงานท่ีเกง ดี และมีความสุข  

      และความรวมมือท่ีเห็นคุณคารวมซ่ึงกันและกัน 

C = Commitment to Quality and Society การมุงม่ันตอคุณภาพและสังคม 
 

        สมรรถนะหลัก (Core Competency)  

-  เปนองคกรหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีนําการแกปญหาความพิการของศีรษะและใบหนา

      อยางครบวงจร 

-  บูรณาการ การวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการดานสุขภาพและบริการดานวิชาการอยางมี

      ประสิทธิภาพ 

-  มีระบบการบริหารองคกรท่ีมุงสูความเปนเลิศ สมดุล และย่ังยืน   
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ศูนยตะวันฉาย มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการทํางานรวมกัน 3 ฟงกช่ัน 

ประกอบดวยศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ ซ่ึง

สนับสนุนการทํางานรวมกันภายใตกรอบแนวความคิดตะวันฉายเกลียวสาม (Tawanchai Triple Helix) บูรณา

การการวิจัย การเรียนการสอน และการถายทอดความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการผูปวยปากแหวงเพดาน

โหวท่ีสมบูรณแบบ 

 

 
 

และยังใชกรอบแนวคิดในการดูแล รักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพ และประเมินผลลัพธการรักษาใน 4 มิติ 

คือ ดานภาพลักษณ (aesthetic) ดานหนาท่ีการทํางาน (function) ดานจิตสังคม (psychosocial) และดาน

พัฒนาการ (development) เปนตัวช้ีวัดกํากับการคุณภาพการดูแลรักษาอยางมีคุณภาพ 

 

กรอบแนวคิด Tawanchai 4 Dimensions KPI 
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การดําเนินการใหบริการตรวจรักษา ผาตัด ฟนฟู และปองกันโรคปากแหวง เพดานโหว และความพิการ

แต กําเนิดของศีรษะและใบหนา ดําเนินการโดยคณะกรรมการศูนยตะวันฉาย ในรูปแบบทีมสหสาขา                                 

ซ่ึงประกอบดวยแพทยผูเช่ียวชาญ พยาบาล และบุคลากร มีโครงสรางในการบริหาร ดังน้ี 

คณะกรรมการบริหารศูนยตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่

1557/2563  

รองศาสตราจารยพูนศักด์ิ   ภิเศก   ประธานกรรมการ   

ผูชวยศาสตราจารยเกงกาจ วินัยโกศล  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

ผูชวยศาสตราจารยพลากร  สุรกุลประภา  รองประธานกรรมการคนท่ี 2 

ศาสตราจารยบวรศิลป   เชาวนช่ืน  กรรมการ 

รองศาสตราจารยกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  กรรมการ 

รองศาตราจารยภาธร  ภิรมยไชย   กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยภัทรมน  รัตนาพันธุ  กรรมการ 

นางสาวดาราวรรณ   อักษรวรรณ  กรรมการ 

นางยุพิน    ปกกะสังข   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะ

และใบหนา คณะแพทยศาสตร ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1558/2563 
 

ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู    ประธานกรรมการ 

ผศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

ผศ.พญ.ปทมา  ปญญาวงศ   รองประธานกรรมการคนท่ี 2 

ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธ์ิ  มโนสุดประสิทธ์ิ   รองประธานกรรมการคนท่ี 3 

รศ.ดร.ทพ.พูนศักด์ิ ภิเศก    กรรมการ 

ผศ.ทพญ.สุภาพร  คงสมบูรณ   กรรมการ 

อ.พญ.จันทิชา  เลาหกิตติกุล   กรรมการ 

นางสุนทรี   นํ้าใจทหาร   กรรมการ 

นางสาวสุทธิกานต  กอสกุล    กรรมการ 

นางสาวทวิตรี  ภูมินํา    กรรมการ 

นางยุพิน    ปกกะสังข   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวลลิดา  เพชรไฝ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผูปวยปากแหวงเพดานโหว และพิการทางศีรษะและใบหนา ทะเบียน

เลขที่ 16/2561 
 

 นายบวรศิลป  เชาวนช่ืน    ประธานมูลนิธิฯ 

 น.ส.สุชาดา   คุณวาสี    รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

 นางเบญจมาศ  พระธานี    รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

 นายบุญเชิด  โพธ์ิหม่ืนทิพย   กรรมการ 

 นางทัศนีย  วังศรีมงคล   กรรมการ 

 นางเครือวัลย   ชาญนุวงศ   กรรมการ 

 นายเนาวรัตน  สังคมกําแหง   กรรมการ 

 นายสมศักด์ิ  นิติโยธิน    กรรมการ 

 น.ส.สุทธิกานต  กอสกุล     กรรมการ 

  นางสุธีรา   ประดับวงษ   กรรมการ 

 นายบัญชา   พระพล    กรรมการ  

 นางจินตนา  บุญจันทร   กรรมการ 

 นายพลากร  สุรกุลประภา   กรรมการ 

 นางวีระวรรณี  ตันตาปกุล   กรรมการและเหรัญญิก 

 น.ส.กอบกุลยา  จึงประเสริฐศรี   เลขานุการ  
 

นอกจากน้ี เพ่ือสรางความสําเร็จในการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ศูนยตะวันฉายจึงมีการใหบริการ

แบบสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก 14 สาขาวิชา ประกอบดวย 1) ศัลยแพทยตกแตง และศัลยแพทย

ชองปากและกระดูกขากรรไกร 2) ทันตแพทยจัดฟน 3) นักแกไขการพูด   4) กุมารแพทย  5) โสต ศอ นาสิก 

แพทย  6) นักแกไขการไดยิน 7) ประสาทศัลยแพทย  8) ทันตแพทยสําหรับเด็ก 9) วิสัญญีแพทย 10) สูตินรี

แพทย  11) จิตแพทยและนักจิตวิทยา 12) รังสีแพทย 13) พยาบาล และ 14) นักสังคมสงเคราะห ปฏิบัติรวมกัน

เพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา และติดตามความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพและระบบ

การดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ รวมถึงประเมินผลลัพธการพัฒนาและการใหบริการ นอกจากน้ียังมี

แพทยประจําบาน กลุมจิตอาสา เจาหนาท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัด โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล เจาหนาท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเครือขายจากภาคสวนอ่ืน  ๆเชน โรงเรียนมีชัยพัฒนา 

มูลนิธิพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน ท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเขาถึงการรักษา และการฟนฟูสภาพผูปวยให

อยูในสังคมและดํารงชีพไดอยางมีความสุขและย่ังยืน 
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 ศูนยตะวันฉาย ไดกําหนดเปาหมายการการพัฒนาการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ โดยมีกรอบ

แนวคิดอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงความตองการของผูปวยเปนศูนยกลาง (patient center) รวมกับการใช 

WHO Community-Based Rehabilitation (CBR) Guideline 2010 ขององคการอนามัยโลก ครอบคลุมมิติดาน

สุขภาพ (health)  ดานการศึกษา (education)  ดานการดํารงชีพ (livelihood) ดานการเขาสังคม (social) และ

ดานการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) เปนมาตรฐานในการพัฒนาระบบการดูแลเพ่ือบรรลุเปาหมาย

เดียวกัน ซ่ึงนอกจากการใหบริการทางคลินิกและศูนยตะวันฉายแลวยังมีการดําเนินการผานโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ในแตละป เชน โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการท่ีสมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยภาวะปากแหวง

เพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน, โครงการประสิทธิภาพของ

เครือขายรูปแบบการฝกพูดในชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแกน (speech camp) โครงการศูนยการเรียนรู

การเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม (โครงการศูนยเรียนรูเกษตรแกจน) โครงการ ติดตามการรักษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเย่ียมบานผูปวยปากแหวงเพดานโหวแบบบูรณาการเปนตน  

 ดานการสนับสนุนการพัฒนา ทีมนําสหสาขาจัดใหมีการ KM ระหวางสมาชิกในทีม จัดหาผูเช่ียวชาญ

ภายในและภายนอกเพ่ือรวมใหคําปรึกษาและพัฒนาการดําเนินการในดานคลินิกบริการและโครงการตาง  ๆการจัด

ประชุมวิชาการประจําป เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูความรูทางวิชาการและพัฒนาองคความรูรวมกันการ

สนับสนุนการเขาอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรในทีมสหวิทยาการและสายสนับสนุน การสนับสนุนบุคลากร               

ในการไปนําเสนอผลงานและเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการประสานงานรวมกับ

ศูนยวิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีการทําวิจัย และนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาใชใน

การดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ (research utilization) 

 ศูนยตะวันฉายมีการติดตามความกาวหนาในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวย โดยให protocol การดูแล

รักษาผูปวยในแตละชวงอายุมี KPI กํากับ  มีการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและเครือขายท้ังระดับ

ชุมชนและระดับนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการติดตาม (follow-up) ผูปวย รวมถึงนําผลลัพธท่ีไดมาทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาตัวช้ีวัด (KPI) และแนวทางการดูแลใหมีความกระชับ และสามารถตอบโจทยความตองการการดูแลรักษา

ของผูปวยใหมีประสิทธิภาพเปนเลิศในแตละป  รวมถึงการติดตามความกาวหนาท้ังรูปแบบท่ีเปนทางการและไม

เปนทางการ เชน สัมมนาประจําป การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมศูนยการดูแลฯ ปละ 4-5 คร้ัง 

การจัดทํารายงานสรุปทุกโครงการ พรอมประเมินผลความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ การจัดทํารายงาน

ประจําปและการจัดโครงการเย่ียมบานผูปวย เพ่ือติดตามผลลัพธหลังการรักษาและใหความชวยเหลือดานอ่ืน  ๆซ่ึง

เปนการดูแลแบบบูรณาการตามกรอบ comprehensive care และการติดตามความกาวหนาในการพัฒนางาน     
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ในลักษณะท่ีไมเปนทางการ เชน การจัดพ้ืนท่ีรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีบุคลากรในหลายระดับเขามารวม

พูดคุยพบปะและปรึกษาหารือผลลัพธการทํางาน พรอมท้ังหาแนวทางแกไข เปนตน 

ศูนยตะวันฉาย ไดจัดทํายุทธศาสตรใหสอดคลองกับคณะแพทยศาสตร เพ่ือดําเนินงานในการวางแผนกล

ยุทธใหสอดคลองตามเปาหมายเดียวกัน คือ Go Premium, Go Professional, and Go International และ Go 

Innovation (2P2I) มีการแบงแผนยุทธศาสตรเปน 2 สวน คือ 

 แผนยุทธศาสตรเพื่อบรรลุวิสัยทัศน   

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  คุณภาพการใหบริการท่ีเปนเลิศ (Go Premium) 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 คุณภาพการบริหารองคกรท่ีเปนเลิศ (Go Professional) 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนโรงเรียนแพทยระดับโลก (Go International) 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ความเปนองคการแหงนวัตกรรม (Go Innovation) 

  ศูนยตะวันฉาย ตอบสนองยุทธศาสตรเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนคณะแพทย ในขอ 1 และขอ 4 คือ การ

ใหบริการท่ีมีความเปนเลิศ และเปนองคการแหงนวัตกรรม 

 แผนยุทธศาสตรเพื่อรองรับงานประจําตามพันธกิจ 8 ดาน ดังนี ้

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตบัณฑิตท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนเลิศดานการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การบริการรักษาพยาบาลท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางรายไดเพ่ือใหเปนสินทรัพยเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การอนุรักษและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ดานชุมชนสัมพันธท่ีดี 
 

 ศูนยตะวันฉายมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการ

ดําเนินงาน โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  6 ประเด็น

ดังตอไปน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 

  - สงเสริมใหเกิดระบบการบริการท่ีดีและเปนเลิศในการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ 

  - ระบบการดูแลรักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพ 

  - ระบบการทํางานเปนทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ 

 - ระบบการประสานงาน 
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  - ระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศ 

  - ระบบการประสานงานเครือขาย 

 - ระบบการประเมินผล    

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 

- สนับสนุนการศึกษาวิชาการและวิจัยใหแพทยประจําบานสาขาศัลยศาสตรตกแตงและ                       

ทันตแพทยจัดฟน 

- สนับสนุนการศึกษา และบริการท่ีเปนมาตรฐานและมีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรมทางดานปากแหวงเพดานโหวฯ 

- สรางความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางองคความรูใหมและคุณคาเพ่ิม                        

(value creation) 

- ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และผลงานการวิจัยสามารถ  

  ขยายผลสูการปฏิบัติได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ด ี

 - การบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา                 

   ท่ีสมบูรณแบบ 

- สนับสนุนการบริการผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและ  

  ใบหนา ท่ีสมบูรณแบบ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสรางรายไดเพื่อใหเปนสินทรัพยเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 

  - สนับสนุน กิจกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพ่ือหารายไดสําหรับชวยเหลือผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ด ี

  - พัฒนาคุณภาพเพ่ือใหไดการรับรองการประเมินเฉพาะโรค disease specific certification 

   อยางตอเน่ือง 
 

 จากการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ไดมีศูนยตะวันฉายเกิดข้ึน กอปรกับการดําเนินโครงการ “ย้ิมสวย เสียง

ใส” เพ่ือเทิดพระเกียรติ ๕0 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยความรวมมือของ 3 หนวยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ.2549 เพ่ือใหความม่ันใจวาผูปวยปากแหวงเพดานโหวทุกราย จะไดรับการ

ผาตัดรักษา และดูแลตอเน่ืองภายในเวลาท่ีเหมาะสม โรงพยาบาลศรีนครินทร จึงไดสมัครเขารวมเปนหนวยบริการ

ของโครงการย้ิมสวยเสียงใสดวย  

และจากการท่ีศูนยตะวันฉาย ซ่ึงเปนศูนยการดูแลเฉพาะทางปากแหวง เพดานโหวฯ แหงแรกของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปดใหบริการอยางเปนทางการตามท่ีกลาวมา โดยมีพยาบาลประสานงานฯ ทานแรก 
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คือ นางสาวรัตนา ดวงฤดีสวัสด์ิ เม่ือมีการลาออก จึงทําใหขาดบุคลากรพยาบาลท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีประจําในการ

ประเมิน ใหคําปรึกษา ประสานการดูแลท้ังกับทีมสหวิทยาการ รวมท้ังผูปวยและญาติ จึงไดขออนุมัติอัตรากําลังไป

ยังหัวหนางานบริการพยาบาล โดยนางสาวชูศรี คูชัยสิทธ์ิ ซ่ึงดํารงตําแหนงหัวหนางานฯในขณะน้ัน ไดอนุมัติให

นางสุธีรา ประดับวงษ พยาบาลชํานาญการพิเศษในการพยาบาลผูปวยปากแหวงเพดานโหวแบบสหสาขาวิชาชีพ 

ใหปฏิบัติงาน ณ ศูนยตะวันฉายในตําแหนง Case Manager ของโครงการย้ิมสวย เสียงใส ดวย ต้ังแตเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงตอมานางสุธีรา ประดับวงษ ไดเกษียณอายุราชการเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562                    

งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร จึงอนุมัติให นางยุพิน ปกกะสังข พยาบาลชํานาญการ ปฏิบัติงาน

แทนในตําแหนงพยาบาลประสานงานฯ ต้ังแต 1 ตุลาคม 2562 เปนตนมา 

ศูนยตะวันฉายและทีมสหวิทยาการ ไดมีการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ มาโดย

ตลอดทําใหระบบการดูแลผูปวยมีความเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึน จนกระท่ังสามารถใหบริการแบบครบวงจร และ

พัฒนาทีมการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพอยางตอเน่ือง จึงเสนอและไดรับการจัดต้ังเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางอันดับท่ี 

19 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปพ.ศ. 2549 ในช่ือ “ศูนยวิจัยผูปวยปากแหวง เพดานโหวและความพิการแต

กําเนิดของศีรษะและใบหนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตโครงการตะวันฉาย” โดยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางใน

การดูแล และการวิจัยเฉพาะทางปากแหวง เพดานโหวฯ รวมท้ังการสรางเครือขายการดูแลท้ังในและตางประเทศ 

ซ่ึงศูนยวิจัยฯ น้ีเปนท่ีรูจักในนามของ “ศูนยตะวันฉาย” เชนเดียวกับศูนยการดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ   

โรงพยาบาลศรีนครินทร เปนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) ท่ีมีศูนยการ

ดูแลเฉพาะทาง โดยมีพันธกิจในดานการเรียน การสอน การวิจัยและการรักษาพยาบาลซ่ึงเปนสถานท่ีฝก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีเก่ียวของทุกสาขาวิชา โดยการรักษาท้ังหมดครอบคลุมต้ังแต

ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับเหนือตติยภูมิท่ีมีความยุงยากซับซอนและมีความเส่ียงสูง และจากนโยบายของคณะ

แพทยศาสตร ในการตอบสนองสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุมประเทศภูมิภาค

ขางเคียง พรอมท้ังตอบสนองตอการเปนโรงพยาบาลท่ีผานการรับรองคุณภาพ (hospital accreditation) จึงไดมี

การพัฒนาการดูแลสูความเปนเลิศโดยการจัดต้ังศูนยการดูแลเฉพาะทาง (excellent center) เพ่ือใหการดูแลกลุม

ผูปวยเฉพาะโรคเฉพาะทางโดยทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน คณะฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนใน

การจัดต้ังศูนยบริการทางการแพทยช้ันเลิศ และตามมติท่ีประชุมฯ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ หอง

ประชุมสีฐาน สํานักงานผูอํานวยการ จากบันทึกขอความงานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร ลงวันท่ี 
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 9 เมษายน พ.ศ.2558 ไดใหศูนยตะวันฉายซ่ึงเปน 1 ใน 12 ศูนยบริการทางการแพทยช้ันเลิศ นําเสนอขอมูลแก

ผูบริหารคณะฯ ในหัวขอ 1) ส่ิงท่ีตองการรับการสนับสนุน 2) แผนการดําเนินงาน 4 ป (ป 2558-2562) โดย

นําเสนอในวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ หอง หองประชุมหนองแวง สํานักงานคณบดี ช้ัน 6 และจากความ

เห็นชอบของสองคณะจึงไดต้ังช่ือศูนยความเปนเลิศ คือ “ศูนยความเปนเลิศตะวันฉายเพื่อผูปวยปากแหวง

เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา มหาวิทยาลัยขอนแกน (Tawanchai Center 

of Excellence for Patients with Cleft Lip Cleft Palate and Craniofacial Deformities, 

KhonKaen University) ดังน้ันศูนยตะวันฉาย จึงไดสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ

ของศูนยความเปนเลิศซ่ึงประกอบดวย 7 องคประกอบ ดังน้ี 

1) การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) 

2) การเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน  ๆ(referral center) 

3) การมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติ (network) 

4) การเปนศูนยกลางวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research and development center) 

มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

5) การเปนศูนยฝกอบรมศึกษาดูงานท้ังทางดานแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง (training center) 

6) การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ  

ดานมาตรฐาน ดานบุคลากร เปนตน 

7) การเปนหนวยงานระดับชาติเพ่ือเปนแหลงอางอิง (national body and policy advocacy) 

โดยสรุปตามท่ีกลาวมา การดําเนินงานของศูนยตะวันฉายจึงประกอบไปดวยงาน 3 ดาน ดังน้ี 1) ดาน

ศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ซ่ึงเปนศูนยกลางการประสานงานการดูแลท้ังกับผูปวย/ครอบครัว และ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีพยาบาลประสานงานปฏิบัติหนาท่ีในดานการประเมิน ใหคําปรึกษา และสงตอผูปวยให

พบกับทีมสหสาขาวิชาชีพตามชวงอายุอยางครบถวนรวมท้ังเจาหนาท่ีศูนยตะวันฉาย ท่ีรวมประสานงานในดาน

วิชาการ วิจัย และดานสาธารณกุศล เพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลท่ีครอบคลุมตอไป 2) ดานศูนยวิจัยผูปวยปาก

แหวง เพดานโหวฯ โดยทําหนาท่ีประสาน ดําเนินการ ในดานการวิจัยใหกับทีมสหสาขาวิชาชีพและนักศึกษา 

บุคลากรท่ัวไปที่สนใจศึกษาวิจัยในผูปวยกลุมน้ี เพ่ือนําผลวิจัยมาปรับใชในการดูแลรักษาผูปวย และเปนการ

ตอบสนองนโยบายแหงการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแกนดวย และ3) มูลนิธิตะวันฉายฯ เปนศูนยกลางในการรับ

บริจาคพรอมสงตอความชวยเหลือสูครอบครัวผูปวยท่ีขาดโอกาสทางสังคมตอไป ดังน้ันการสรุปผลงานของศูนย

ตะวันฉายประจําปงบประมาณ 2563 น้ี จึงสรุปในรูปแบบของศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (excellence 

center) 7 องคประกอบ ดังท่ีจะนําเสนอในบทท่ี 2 ตอไป 
 



 

ประมวลภาพการจัดต้ังศนูยการดูแล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    
 

                                                     

 

12 

นยการดูแล/วิจัยผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ วันที่ 20 

                                                      

20 ธันวาคม 2557 
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บทที่ 2 

ผลการดาํเนนิงาน 
 

จากการดําเนินงานของศูนยตะวันฉายอยางบูรณาการมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมีผลงานเชิง

ประจักษในหลายๆ ดาน เพ่ือความชัดเจน เช่ือมโยงและตอเน่ือง ศูนยจึงไดสรุปผลการดําเนินงานในแตละดาน

ตามกรอบงานของศูนยแหงความเปนเลิศเฉพาะทาง (excellence center) ใน 7 องคประกอบ ดังน้ี 

1. การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care)  

2. การเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน  ๆ(referral center) 

3. การมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติ (network) 

4. การเปนศูนยกลางวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research and development center)                   

มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทย 

5. การเปนศูนยฝกอบรมศึกษาดูงานท้ังทางดานแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง (training center) 

6. การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ ดานมาตรฐาน 

ดานบุคลากร เปนตน 

7. การเปนหนวยงานระดับชาติเพ่ือเปนแหลงอางอิง (national body and policy advocacy) 
 

1. การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) 

การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) ของศูนยตะวันฉาย ในกลุมผูปวยปากแหวง 

เพดานโหว ซ่ึงมีเปาหมาย (propose) คือ ผูปวยมีความปลอดภัย สามารถเขาถึงบริการไดสะดวกไดรับ

ขอมูล คําปรึกษาอยางครอบคลุม โดยมีกระบวนการ (process) คือการใหคําปรึกษาในครอบครัวกลุมเส่ียง

ในการวางแผนครอบครัว เตรียมความพรอมในการมีบุตรคนตอไป รวมท้ังใหขอมูลการดูแลรักษาต้ังแตระยะ

ต้ังครรภ จนกระท่ังคลอด โดยมีหญิงต้ังครรภท่ีทราบ และไมทราบมากอนเกี่ยวกับการต้ังครรภบุตรที่มีภาวะ

ปากแหวงเพดานโหว ตลอดจนการดูแลรักษาอยางตอเน่ืองในเรื่องการไดรับนมและสารอาหาร พัฒนาการ

และความพิการรวมอื่นๆ การผาตัดรักษาตามชวงอายุ การฝกพูด ตรวจหู ตรวจการไดยิน การดูแลชองปาก

และฟน การจัดสันเหงือกกอนผาตัด รวมทั้งการจัดฟนจนกระทั่งส้ินสุดการรักษาโดยอยูในชวงอายุประมาณ 

20 ป ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ียาวนาน โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขารวมใหการดูแล และศูนยตะวัน

ฉายไดทําหนาที่เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน ผลลัพธ (performance) ที่ไดคือ ผูปวยมีความ

ปลอดภัย เขาถึงบริการไดอยางสะดวก เขาใจและพึงพอใจในการไดรับขอมูลการดูแล รักษา ผาตัด และฟนฟู

สภาพ รวมทั้งการปองกันความเส่ียงท่ีจะมีบุตรคนตอไป และยังไดพัฒนาระบบฐานขอมูลในการลงทะเบียน

ผูปวยท่ีเฉพาะทางเพ่ิมข้ึนจากการลงทะเบียนผูปวยท่ัวไปของโรงพยาบาลศรีนครินทร ดังน้ี 
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 1.1 ระบบฐานขอมูลผูปวยปากแหวงเพดานโหว  Tawanchai Cleft and Craniofacial 

Database System (TCCDS) ไดรับการพัฒนารวมกันระหวางเจาหนาท่ีสารสนเทศศูนยตะวันฉาย กับทีมสห

สาขาวิชาชีพท่ีรวมดูแล เพ่ือใหเปนฐานขอมูลท่ีรองรับการลงทะเบียนผูปวยดานขอมูลพ้ืนฐาน ภาวะเจ็บปวย 

และขอมูลรูปภาพ ซ่ึงประกอบดวย ภาพแรกรับการเขารักษา ภาพกอน-ขณะ- หลังผาตัด และภาพระหวางการ

รักษา รวมท้ังภาพท่ีไดรับการบันทึกไวในชวงของการประเมินผลลัพธการักษาในชวงอายุ 5 ป 10 ป และ 19 ป 

ตามลําดับ โดยจะมีการเก็บภาพอยางเปนระบบ เรียงตามเลขท่ีโรงพยาบาล วัน เดือน ป ท่ีทําการบันทึก  

  

ประมวลภาพระบบฐานขอมูลผูปวยปากแหวงเพดานโหว ศูนยตะวันฉาย 

 

 
 

   หนาระบบฐานขอมูลผูปวยปากแหวงเพดานโหว 
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หนาเว็บลงทะเบียนผูปวยใหม 
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แสดงประวัติผูปวยแตละราย 

 

 
ภาพคนไขแตละรายในฐานขอมูล TCCDS 

 
  

 1.2 การเขารับบริการของผูปวยและครอบครัว สามารถเขารับการตรวจรักษาไดทุกวันราชการ                  

 โดยเขารับคําปรึกษากับพยาบาลประสานงานไดทุกวัน ณ ศูนยตะวันฉาย และเขารับการตรวจกับทีม

ศัลยแพทยตกแตง ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ณ หองตรวจศัลยกรรมผูปวยนอก (ตึกกว.ช้ัน 2) โดยมี

พยาบาลประจําหองตรวจ รวมท้ังพยาบาลประสานงานรวมออกใหบริการกับทีมศัลยแพทย ซ่ึงพยาบาล

ประสานงานการดูแลฯ /case manager โครงการย้ิมสวยเสียงใส จะเปนผูรวมประเมิน ใหคําปรึกษา 

ชวยเหลือเบ้ืองตน และสงปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของตามชวงอายุ เชน กุมารแพทย โสต ศอ 

นาสิกแพทย ทันตแพทย เปนตน พรอมประสานงานและนัดหมายใหเขารับการติดตามการรักษากับทีม

ศัลยแพทยตกแตง และทีมสหสาขาวิชาชีพในวันท่ีเหมาะสมตอไป สําหรับกลุมผูปวยท่ีมารับการฝกพูด ตรวจหู 
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ตรวจการไดยิน และเขารับการดูแลเร่ืองฟน การจัดฟน สามารถเขารับบริการไดทุกวันราชการตามคลินิกท่ีนัด

หมาย และในการนัดติดตามการรักษาคร้ังตอไปจะบูรณาการการนัดหมายเปนแบบนัดคร้ังเดียวใหไดตรวจกับ

ทีมสหสาขาครบทุกสาขา (one day service) สวนนอกเวลาราชการสามารถเขารับบริการไดท่ีหอผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามแนวทางการใหบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร หรือประสานงานไปยังศูนยตะวันฉาย 

เพ่ือประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกับผูปวยและครอบครัวตอไปโดยมี care process and web site 

ในการเขาถึงบริการศูนยตะวันฉาย แนบมาพรอมน้ี 

 

การเขาถึงบริการของศูนยตะวันฉายฯ 

1. Care Process/One page, CPG, การเขาถึง

Aspect of 
Care

PreAdmit;Admission D1
(Pre-Op)

D2
(OR+Post-Op D1)

D3
(Post-Op D2)

1. 
Assessment

 Physician Assessment
 Consent Form
 Social Worker 
 Nursing Assessment 
 Orientation and Anxiety 
evaluation

 Pre-post surgery 
assessment and nursing 
care by general 
anesthesia
 V/S
 Observe Bleeding

 Wound Assessment 

2. 
Consultatio
n

 Pediatrician
 Orthodontists

- -

3. Test  CBC, UA,  HIV
 CXR
 others if necessary

none none

Care Map Cleft Lip –Palate (None-Critical)
Flow ระบบการดูแลผูปวยปาก
แหวงเพดานโหวและความพิการแต
กําเนิดของศีรษะและใบหนา 
รวมทั้งกลุมอาการที่เกีย่วของ โดย
ทีมสหวิทยาการ ในเวลา และนอก
เวลาราชการ

การเขาถึงบริการ

1.ศูนยตะวันฉายเปดบริการทุกวันราชการ

3.โทรศัพทสํานักงาน มือถอื
ศูนยการดูแลฯ และมูลนิธิ

4.เวบไซตศูนยตะวันฉาย (ศูนยการดูแลฯ ศูนยวิจัยฯ มูลนธิิฯ

5.ไลนศนูยการดูแลฯ และมลูนธิิ

7.โทรศัพท อีเมล ไลน พยาบาลประสานงานฯ

6.E-mail ศูนยตะวันฉาย
2.Face book มูลนธิิ
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กราฟสถิติจํานวนผูปวยท่ีลงทะเบียนผูปวยในฐานขอมูล Tawanchai Cleft and Craniofacial Database System 

(TCCDS)  4 จังหวัด ไดแก ขอนแกน รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ ท่ีเขารับบริการมากท่ีสุด 

 

 สําหรับการใหบริการดูแล รักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพท่ีสมบูรณแบบภายใตการประสานงานการดูแล

ของศูนยตะวันฉาย ท่ีประกอบดวย พยาบาลประสานงานการดูแลฯ /Case manager และเจาหนาท่ีศูนย      

ตะวันฉาย ซ่ึงมีแนวทางในการใหคําแนะนําและดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวแบบสหวิทยาการตาม 

ชวงอายุของศูนยตะวันฉาย รวมท้ังคาใชจายของแตละการรักษาตามแตละหัตการซ่ึงไดมีการปรับปรุงมาตลอด 

โดยปรับปรุงลาสุดคร้ังท่ี 5 ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ดังนําเสนอในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 แนวทางการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว ตามชวงอายุ โดยทีมสหวิทยาการ 

ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

6 สัปดาหกอนการ

ต้ังครรภ 

- ใหคําปรึกษาเร่ืองการเตรียมตัวกอนการต้ังครรภและ

ปจจัยเส่ียงตาง  ๆและใหวิตามินรวมตามความจําเปน 

สูติแพทยและ 

คลินิกวางแผนครอบครัว 

3 เดือนแรกของการ

ต้ังครรภ 

- การดูแลระหวางต้ังครรภและการใหวิตามินกรดโฟลิก 

(Folic acid) 

สูติแพทยและ พยาบาล

คลินิกฝากครรภ 

4 – 5 เดือนของการ

ต้ังครรภ 

- ตรวจวินิจฉัย และประเมินทารกในครรภ (20 สัปดาห) 

- การใหคําปรึกษา แนะนําระหวางการต้ังครรภในกรณี

ท่ีพบทารกผิดปกติสงตอใหคําปรึกษา ณ ศูนยตะวันฉาย 

 

สูติแพทย/พยาบาล/

ทีมสหสาขา 
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ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

แรกเกิด – 3 เดือน 

 

 

 

 

 

- ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดท่ีมีภาวะปากแหวง เพดานโหว 

และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนาทุกราย 

และมีระบบการติดตามการรักษา 

- การใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตร (โอกาสเกิดซํ้า และ

การปองกันการเกิดซํ้าในบุตรคนถัดไป) และประเมิน

ความพิการรวม  

- อธิบาย ประเมินสภาวะตาง  ๆรวมถึงความพิการรวม

และภาวะกลุมอาการ (syndrome) เพ่ือใหทราบเร่ือง

ความรุนแรงของโรค ความพิการรวม และภาวะกลุม

อาการ ปญหาท่ีสําคัญ เปาหมายการดูแล และแผนการ

รักษา 

- การปอนนม และการดูแลเร่ืองนมแม (breast 

feeding)  

- การใหคําปรึกษาวางแผนครอบครัว (6 สัปดาห) 

- การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนชวงแรกเกิดกอนการ

ผาตัด  

(Pre-surgical Orthopedics Therapy) 

- การเตรียมตัวเพ่ือเขารับการผาตัด  

RNประสานงานฯ/จนท.

ศูนยตะวันฉาย 

 

 

กุมารแพทย/ 

ศัลยแพทย/ทีมสหสาขา 

 

 

 

RNหลังคลอด/คลินิกนม

แมหอผูปวย 2ข 

คลินิกวางแผนครอบครัว 

ทันตแพทยจัดฟนและ

ศัลยแพทย 

RNประสานงานฯ/หอง

ตรวจฯ 

3– 6  เดือน 

 

- ผาตัดซอมแซมริมฝปากแบบปฐมภูมิ Primary 

Cheiloplasty 

-ใหคําแนะนําการดูแลกอน-หลังผาตัด  

- การใสเคร่ืองมือประคองรูปรางจมูกหลังการผาตัด

ซอมแซมริมฝปาก (Nasal creator device) 

- ตรวจหูตรวจการไดยินภายใน 6 เดือนหากพบวามี

ภาวะ OME ใหตรวจซํ้าทุก 3 เดือน หากไมมีภาวะ 

OME ใหตรวจซํ้าทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 7 ป เม่ือET 

tube function ไดดี 

- ประเมินพัฒนาการ คร้ังท่ี 1 ถาอยูในเกณฑปกติ นัด

ประเมินซํ้าปละ 1 คร้ัง ในกรณีพัฒนาการผิดปกติ                 

ศัลยแพทย 

RNหอผูปวย/ประสานงาน

ฯ/หองตรวจ 

ศัลยแพทย/ทันตแพทยจัด

ฟน 

แพทยหู คอ จมูกและนัก

แกไขการไดยิน 

 

 

จิตแพทย/นักจิตวิทยา

คลินิก/พยาบาล 
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ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

นัดกระตุนพัฒนาการตอเน่ือง ทุก 3-6 เดือน  

- พบทันตกรรมสําหรับเด็ก 

- ประเมินและสงเสริมพัฒนาการภาษาและการพูด คร้ัง

ท่ี 1 

- ประเมินความพรอมกอนการใหยาระงับความรูสึกและ

ติดตามภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 24-48 ช่ัวโมง 

ทันตแพทยสําหรับเด็ก 

นักแกไขการพูด 

ทีมวิสัญญี  

10–18 เดือน - ประเมินพัฒนาการของสันเหงือกและกระดูก

ขากรรไกร รวมกับสุขภาพชองปาก กอนผาตัดเพดาน

โหว 

- ผาตัดซอมแซมเพดานโหวท้ังเพดานแข็ง-เพดานออน 

(Primary palatoplasty) +Myringotomy (ตามความ

จําเปน) 

- ประเมินความพรอมกอนการใหยาระงับความรูสึกและ

ติดตาม 

- ภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 24-48 ช่ัวโมง 

ใหคําแนะนําการดูแลกอน – หลังผาตัด  

- ประเมินและสงเสริมพัฒนาการภาษาและการพูด            

คร้ังท่ี 2 ถาอยูในเกณฑปกติ นัดประเมินซํ้าปละ 1 คร้ัง 

ทันตแพทยจัดฟน/ทันต

แพทยสําหรับเด็ก 

ศัลยแพทยและแพทยหู 

คอ จมูก 

 

ทีมวิสัญญี  

 

พยาบาลหอผูปวย/

ประสานงานฯ/หองตรวจ 

นักแกไขการพูดและภาษา 

 

1ปคร่ึง – 3 ป - ประเมินและสงเสริมพัฒนาภาษาและการพูด คร้ังท่ี 3 

ถาอยูในเกณฑปกติ นัดประเมินซํ้าปละ 1 คร้ัง 

- ดูแลสุขภาพฟนและติดตามพัฒนาการของฟนและดาน

อ่ืน  ๆ(นัดเขา Cleft clinic) 

-วัดพัฒนาการคร้ังท่ี 2 ในกรณีพัฒนาการลาชา นัด

กระตุนพัฒนาการตอเน่ืองทุก 3-6 เดือน 

- ผาตัดซอมแซมรูร่ัวของเพดานปาก (Oronasal fistula 

closure) ในรายท่ีมีความจําเปน 

- ตรวจหูแลวพบวามีภาวะ OME ใหตรวจซํ้าทุก 3 เดือน 

หากไมมีภาวะ OME ใหตรวจซํ้าทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 

7 ป เม่ือ ET tube function ไดดี 

นักแกไขการพูด 

 

ทันตแพทยเด็กและทันต

แพทยจัดฟน 

 

จิตแพทย/นักจิตวิทยา

คลินิก/พยาบาล 

ศัลยแพทย 

แพทยหู คอ จมูกและนัก

แกไขการไดยิน 
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ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

4-5 ป - ประเมินและสงเสริมพัฒนาภาษาและการพูด คร้ังท่ี 4 

ถาอยูในเกณฑปกติ นัดประเมินซํ้าปละ 1 คร้ัง 

- ประเมินการพูดมาชัดและความบกพรองของการ

ทํางานของเพดานออนและผนังคอหอย

(Velopharyngeal insufficiency)  

- วัดพัฒนาการคร้ังท่ี 3 ในกรณีพัฒนาการลาชา นัด

กระตุนพัฒนาการตอเน่ืองทุก 3-6 เดือน 

- ตรวจหูแลวพบวามีภาวะ OME ใหตรวจซํ้าทุก 3 เดือน 

หากไมมีภาวะ OME ใหตรวจซํ้าทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 

7 ป เม่ือET tube function ไดดี 

- ผาตัดซอมแซมรูร่ัวของเพดานปาก (Oronasal fistula 

closure) ในรายท่ีมีความจําเปน 

- แกไขความบกพรองแบบทุติยภูมิท่ีริมฝปาก จมูก (ตาม

ความจําเปน) (Secondary Cleft Lip/Cleft Lip Nose 

Correction) 

- ดูแลสุขภาพฟน ตรวจสภาวะการสบฟนท่ีผิดปกติ  

- การประเมินผลการรักษา 5-Year THAI CLEFT 

outcome 

นักแกไขการพูด 

 

 

จิตแพทย/นักจิตวิทยา

คลินิก/RN 

แพทยหู คอ จมูกและนัก

แกไขการไดยิน 

 

 

 

ศัลยแพทย 

 

ทันตแพทย 

ทีมสหสาขาฯ 

7 – 12  ป - ผาตัดแกไขปญหา VPI (Surgical Correction of VPI) 

(ตามความจําเปน) 

- การรักษาดานการพูดและภาษา 

- ดูแลปญหาตาง  ๆและสุขภาพท่ัวไป 

- ดูแลติดตามเร่ืองสุขภาพชองปากและฟน 

- ผาตัดปลูกถายกระดูกท่ีสันเหงือก (Alveolar bone 

grafting) ตามความจําเปนรวมกับการจัดฟนกอน-หลัง

การผาตัด 

-ใหคําแนะนํากอน – หลังผาตัด  

- ประเมินความผิดปกติของการพูด ความบกพรองของ

การทํางานของเพดานออนและผนังคอหอย

ศัลยแพทย 

 

นักแกไขการพูดและส่ือ

ภาษา 

ทีมสหวิทยาการ 

 

ทันตแพทยเด็ก ทันต

แพทยจัดฟนและ

ศัลยแพทยชองปากฯ 

 

พยาบาลทันตกรรมฯ และ 
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ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

(Velopharyngeal insufficiency) กอนและหลัง

ผาตัด ตรวจหู ตรวจการไดยิน เม่ือมีปญหา  

- การประเมินผลการรักษา 10-Year THAICLEFT 

outcome 

พยาบาลประสานงาน 

Speech & ENT & 

Audiologist 

ทีมสหสาขา 

13– 15 ป - ติดตามปญหาสุขภาพชองปาก/ฟน/การจัดฟน  

- ติดตาม/ประเมินความบกพรองดานการพูดและภาษา 

 

- วัด IQ ภายในชวงอายุ 6-18 ป 

ทันตแพทยจัดฟนและ

ศัลยแพทยชองปากฯ 

Speech 

จิตแพทยและนักจิตวิทยา 

16-18 ป - ผาตัดแกไขความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกร

และใบหนา (Orthognathic Surgery)ในบางรายอาจ

จําเปนตองผาตัดและใชเคร่ืองมือยึดถางกระดูกรวม

ดวย(Distraction osteogenesis) (ตามความจําเปน) 

(ในกรณีท่ีมีความพิการมากหรือมีความพิการทาง

ศีรษะและใบหนาอ่ืนๆรวมดวย) 

- ผาตัดตกแตงรูปรางริมฝปาก และจมูกในข้ันตอน

สุดทายหรือปญหาดานการพูดท่ีหลงเหลืออยูตาม

ความจําเปน (Correction of cleft lip-cleft lip 

nose deformities and residual VPI)  

- ดูแลรักษา ฟนฟู จนอวัยวะตางๆทํางานไดใกลเคียง

ปกติ เกิดความพึงพอใจท้ังผูปวยและครอบครัว  

- ใหคําปรึกษาเร่ืองการทํางาน การเขาสังคม การมี

ครอบครัว และการมีบุตรตอไปในอนาคต  

- ประเมินความผิดปกติของการพูด ความบกพรองของ

การทํางานของเพดานออนและผนังคอหอย

(Velopharyngeal insufficiency) กอนและหลัง

ผาตัด 

 

ศัลยแพทยชองปากฯ และ

ศัลยแพทยตกแตง 

 

 

 

ศัลยแพทยตกแตง 

 

 

 

ทีมสหสาขา 

 

สังคมสงเคราะหและ

วางแผนครอบครัว 

Speech 

 

>19 ป - ทบทวน ประเมินผลการรักษา 

- การประเมินผลการรักษา 19-Year THAICLEFT 

outcome 

ทีมสหสาขา 
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ชวงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

- สงเสริมกิจกรรมดานสังคม ดานอาชีพ เพ่ือผูปวยท่ีมี

เศรษฐานะยากจนสามารถชวยเหลือตัวเองได 
 

จํานวนผูปวยรายใหมท่ีคลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร และเขารับการรักษาในหอผูปวยหลังคลอด 

(2ข) และสงตอการรักษาในเร่ืองการใหนมและสารอาหารจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนท่ียอมรับของทีมสห

สาขาและเครือขายท่ีรวมดูแล ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ. 2563 ดังนําเสนอในตารางท่ี 

2 และ 3 
 

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยท่ีคลอดในหอผูปวยหองคลอด ประจําปงบประมาณ 2563 เปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง 

จําแนกตามรายป การวินิจฉัยโรค เพศ วิธีการคลอด  และจังหวัด 
เดือน/ป Diagnosis  Gender วิธีการคลอด รวม 

UCL BCL UCLP BCLP CP M F ระบุ

เพศ

ไมได 

Abor 

tion 

NL C/S F/E 

/ V/E 

2560 ไมมีขอมูล  

2561 3 - 2 11 - 7 8 1 6 6 4 - 16 

2562 1 - 1 1 6 5 4 - 1 2 6 - 9 

2563 --  3 4 1 4 4 - - 4 4 - 8 
 

       
หมายเหตุ : UCL= Unilateral cleft lip   BCL=Bilateral cleft lip 

  UCLP= Unilateral cleft lip and palate BCLP=Bilateral cleft lip and palate 
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  CP= Cleft palate    NL= Normal Labor 

  C/S=Ceasarience section    F/E=Forcept extraction 

  V/E=Vaccum extraction 

                      ป 2563 1. ขอนแกน =4   2. เลย= 1 3.รอยเอ็ด= 1 4.กาฬสินธุ= 1 5. สมุทรสาคร=1 
 

จํานวนผูปวยรายใหมท่ีคลอดในโรงพยาบาล และรับสงตอจากเครือขายเพ่ือเขารับบริการกับทีมสห

สาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทรต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ. 2563 จําแนกตาม

เพศการวินิจฉัยโรค และอายุ ดังนําเสนอในตารางท่ี 3 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3 จํานวนผูปวยท่ีเขารับการรักษาในหอผูปวยหลังคลอด 2ข ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกตาม 

เพศ การวินิจฉัยโรคและ 5 จังหวัดอันดับแรก 

 

ป 

เพศ การวินิจฉัยโรค รวม 

ชาย หญิง CL CP UCLP BCLP 

2560 6 13  3 12 4 19 

2561 10 12 4 4 9 5 22 

2562 6 12 - 4 11 3 18 

2563 5 9 - 4 7 3 14 
 

       
 ป 2560 ไมไดแยกจังหวัด 

 ป2561 1) จ.ขอนแกน = 12 ราย 2) จ.สกลนคร 3 ราย 3) จ.เลย 2 ราย 4) จ.มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย 

 หนองบัวลําภู ชัยภูมิ จังหวัดละ 1 คน 
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 ป 2562 1) จ.ขอนแกน 6 ราย 2) จ.กาฬสินธุ 4 ราย 3) จ.มหาสารคาม 2 ราย 4) จ.สกลนคร 2 ราย 5) หนองคาย       

 1 ราย 6) อุดรฯ 1 ราย 7) บึงกาฬ 1 ราย  8) เลย 1 ราย  

 ป 2563 1) จ. ขอนแกน 8 ราย 2) จ.กาฬสินธุ 2 ราย 3) จ.มหาสารคาม 2 ราย 4) บึงกาฬ 2 ราย 

 

ตารางที่ 4 จํานวนผูปวยรายใหม ประจําปงบประมาณ 2563 และเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง จําแนกตาม เพศ 

และอายุ  

ป เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ รวม 

 ด.ช. ด.ญ. นาย นาง/

น.ส. 

CL CP UCLP BCLP 0-1 

ป 

2-5 

ป 

>5 

ป 

2560 50 37 5 5 25 21 39 12 50 21 26 97 

2561 53 44 2 7 24 28 38 16 74 10 22 106 

2562 42 48 3 9 27 24 34 17 69 6 27 102 

2563 32 31 4 6 18 20 20 15 43 10 20 73 

 

 
 

จํานวนผูปวยท่ีเขาการผาตัดรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทรต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ. 2563 ท้ังหมด 124 ราย ตามรายละเอียดท่ีนําเสนอในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 จํานวนผูปวยท่ีเขาการผาตัดประจําปงบประมาณ 2563-และเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง จําแนก

ตาม เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ และชนิดของการผาตัด 

เดือน 

Gender Diagnosis Operation รวม 

M F CL CP UCLP BCLP Cheiloplasty Palatoplasty Closure 

Fistula 

CLN 

Corre

ction 

      3-6M >6M 10-18M >18M 

2560 70 60 18 18 65 29 40 3 38 11 11 27 130 

2561 57 59 22 19 54 21 35 5 36 9 12 19 116 

2562 59 74 21 29 47 36 36 8 38 13 12 26 133 

2563 57 67 22 21 58 23 24 2* 40 6** 11 41 124 

หมายเหตุ  * เขารับการรักษาชามาถึงโรงพยาบาลเม่ืออายุเกิน 6 เดือนจํานวน 2  ราย รายท่ี 1 มาตอนอายุ 8 เดือนกวา ไดรับ

การผาตัดตอนอายุ 9 เดือน  

  รายท่ี 2 เขารับการผาตัด Cheiloplastyเม่ืออายุ 7 เดือน เน่ืองจากติด CoVid 

  **การผาตัดซอมแซมเพดานโหวลาชากวาเกณฑ (18 เดือน) มีจํานวน 6 ราย เน่ืองจากมีโรครวมท้ัง 6 ราย  

 

 
 

       เน่ืองจากจํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัดในชวงปงบ 2563 มีจํานวนลดลง ดวยสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 จึงไดมีการเปรียบเทียบการผาตัดกับกลุมโรคอ่ืน  ๆซ่ึงในป 2563 จํานวนผูปวยท่ี

ผาตัดในบางกลุมโรคอ่ืน  ๆบางกลุมโรคมีจํานวนลดลง ตามกราฟดังตอไปน้ี 
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   ตารางท่ี 5.1 จํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัดประจําปงบประมาณ 2563 จําแนกตาม ชนิดของการผาตัด 

ONF closure และ CLN Correction แบบรายเดือน 

เดือน 

Operation 

Closure fistula CLN Correction 

≤3 ป 3-5 ป 
(อายุเปน ป) 

>5 ป   

 ONF closure /IVV 

(อายุเปน ป) 

<5 ป 
(อายุเปน ป) 

5-16 
(อายุเปน ป) 

>16ป 
(อายุเปน ป) 

ต.ค.62 - 1 (4) -/1 (24) 1 (1) - 4 (19+10+14+11) 

พ.ย.62 - - 1(19) /- - 4 

(9+6+7+5) 

1 (18) 

ธ.ค.62 - - 1 (6)/-  1 (11)  

ม.ค.63 - - 1 (8)/- 1  1(19) 

ก.พ.63 - 1(5) - 1 1(7) 3 (23+23+18) 

มี.ค.63 - - - 1 - 1(44) 

เม.ย.63 - - - - - 1(18) 

พ.ค.63 -    1 (7) 1(24) 

มิ.ย.63 - - - - 1 (5) 3 (23+20+25) 

ก.ค.63 -    2 (5+6) 2 (19+11) 

ส.ค.63 - 1(4) 2 (6+12)/- 1 (4) 3 (6+16+16) 1 (25) 

ก.ย.63 - - 2 (6+12) 1 - 4 (44+25+22+221) 

รวม - 3 7/1 6 13 22 

 

จํานวนผูปวยท่ีติดตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ โรงพยาบาลศรีนครินทรต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2562-30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีผูปวยนัดติดตามการรักษาดานศัลยกรรรม จํานวน 670 คร้ัง ติดตาม

การฝกพูดจํานวน 639 คร้ัง ติดตามการตรวจหู และการไดยิน จํานวน 198 คร้ัง ติดตามการรักษา ณ คลินิกทัน

ตกรรมจัดฟน จํานวน 2453 คร้ัง ติดตามการรักษา ณ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 11 คร้ัง ติดตามการ

รักษา ณ คลินิกศัลยศาสตรชองปากและกระดูกขากรรไกร จํานวน 468 คร้ัง และเขารับการผาตัด                               

ณ โรงพยาบาลทัตกรรม โดย ศัลยแพทยชองปากและกระดูกขากรรไกร จํานวน 40 ราย รายละเอียดตามท่ี

กลาวมานําเสนอในตารางท่ี 6-15 
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ตารางที่ 6 จํานวนผูปวยปากแหวงเพดานโหวท่ีเขารับการตรวจรักษากับแผนกศัลยกรรมผูปวยนอก ประจําป

งบประมาณ 2563 และเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง จําแนกตามรายเดือน และการวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ 

ป 

  

Diagnosis (คร้ัง) Gender Age  รวม 

CL CP CLP M F 0-5 6-11 12-19 >20 

 
 

          

2560 133 22 897 61 504 920 697 973 452 1617 

2561 146 560 1176 1007 875 1188 474 170 50 1882 

2562 163 164 355 328 314 400 136 81 30 1971 

2563 163 167 340 331 339 388 154 82 46 670 

   

 
        หมายเหตุ  ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา 1 ครัง้ 
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ตารางที่ 7 จํานวนผูปวยนอกท่ีเขารับบริการในคลินิกฝกพูด ประจําปงบประมาณ 2563 และเปรียบเทียบ 3 ป 

ยอนหลัง จําแนกตาม การวินิจฉัยโรค เพศ และชวงอายุ 

เดือน/ป 

   

Diagnosis  Gender Age   

รวม UCL BCL UCLP BCLP CP M F 0-5 6-11 12-19 > 20 

 
 

2560 298 215 177 375 315 356 263 65 6 298 215 690 

2561 281 188 160 347 282 340 216 63 10 281 188 629 

2562 322 184 192 415 283 345 297 43 13 322 184 698 

2563 2 - 290 179 168 351 288 352 217 58 12 639 

 

 
หมายเหตุ (ป 2563) - ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา 1 คร้ัง 

       - ไมรวมผูปวยใชสิทธิขาราชการและประกันสังคม จํานวน 72 ราย 

        - มีตรวจตรวจพิเศษสองกลอง (Nasendoscopy) จํานวน 5 ราย  

      - มีการตรวจ Vediofluorascopy - ราย   

       - Nasomertry 12 ราย 
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ตารางที่ 8 จํานวนผูปวยนอกท่ีเขารับบริการในหองตรวจหู คอ จมูก และตรวจการไดยิน ประจําปงบประมาณ 

2563 และเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง จําแนกตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ และชวงอายุ 

เดือน/ป 

   

Diagnosis  Gender Age  รวม 

UCLP BCLP CP M F 0-5 6-11 12-19 >20 

 2560 170 25 64 143 116 170 66 20 3 259 

2561 147 11 83 132 109 175 55 10 1 241 

2562 150 6 127 175 108 186 74 20 3 283 

2563 132 3 63 112 86 106 77 15 - 198 

 

 
       หมายเหตุ ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา1 คร้ัง 
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ตารางที่ 9 จํานวนผูปวยนอกท่ีเขารับบริการในหองตรวจกุมารเวชกรรม ประจําปงบประมาณ 2563 และ

เปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง จําแนกตามรายเดือนการวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ  

 

เดือน/ป  Diagnosis  Gender Age   

 

รวม  
UCL/BCL UCLP  BCLP CP  M  F  0-5 6-11  12-19 > 20 

    

2560 ไมไดแยก 
ไมได

แยก 

ไมได

แยก 
ไมได

แยก 
4 2 4 2 - - 8 

2561 2/3 13 6 34 44 14 51 7 - - 58 

2562 ไมสงขอมูล 

2563 43 - 3 2 5 4 2 1 - 97 43 

 

 

 
หมายเหตุ  -    ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา1 คร้ัง 
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ตารางที่ 10 จํานวนผูปวยนอกท่ีเขารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟน ประจําปงบประมาณ 2563 จําแนก

ตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ และชวงอายุ 

ป Diagnosis  Age  Gender รวม 

   
CP UCL BCL UCLP 

 

BCLP Facial Other 0-5 6-

11 

12-

19 

>20 M F  

   
   

2560 155 163 49 1859 703 - - 106 421 1,807 595 1,279 1,6502,929

2561 194 21 2030 940 145 22 7 209 763 1685 702 1452 1907 3,359

2562 203  22 2052 815 16 10 190 620 1824 674 1403 1905 3,010 

2563 100 191 16 1528 751 3 14 332 609 1301 479 1138 1315 2,453

หมายเหตุ ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา1 คร้ัง 
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ตารางที่ 11 จํานวนผูปวยนอกท่ีเขารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก ประจําปงบประมาณ                      

2560-2563 จําแนกตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ ชวงอายุและจังหวัด 

เดือน/ป Diagnosis  Gender  Age   

รวม 
   

UCL BCLP UCLP BCLP CP M  F  0-5  6-11  12-19 

   
 

2560 8 3 30 16 6 36 27 24 36 3 63 

2561 6 3 49 22 5 44 41 18 63 4 65 

2562 6 - 42 15 9 37 35 23 45 4 72 

2563 2 - 5 3 1 6 5 1 10 - 11 
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ตารางที่ 12 จํานวนผูปวยนอกที่เขารับบริการ ณ คลินิกศัลยศาสตรชองปากและกระดูกขากรรไกร ประจําป

งบประมาณ 2560-2563 จําแนกตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ 

เดือน/ป Diagnosis  Gender Age  รวม 

   
UCL  BCL  UCLP  BCLP  CP  M  F  0-5  6-

11  

12-19  >20  

    

2560 7 22 259 221 28 265 272 25 191 232 89 537 

2561 45 16 263 223 10 224 333 42 130 251 134 557 

2562 37 12 253 225 13 208 332 15 111 282 132 540 

2563 23 20 228 184 13 184 284 32 90 249 106 468 

 

 

 
หมายเหตุ ผูปวย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกวา 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 13 จํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ดานศัลยกรรมชองปากและกระดูกขากรรไกร ประจําป

งบประมาณ 2563 จําแนกตาม เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ และชนิดของการผาตัด 

 

เดือน/

ป 

Gender Diagnosis  Operation   

 

รวม 
M  F  CL CP UCLP BCLP Cheiloplasty Palatoplasty Closure 

Fistula/  

Bone 

Graft  

Orthogna

thic/อ่ืน  ๆ      3-6M  >6M  10-

18M  

>18M 

2560 35 27 1 1 42 18 3 - 2 - 54 3 62 

2561 18 23 - - 26 15 - - 5 - 35 1 41 

2562 11 21 - - 24 8 - - - 1 29 2 32 

2563 13 27 - - 30 10 - 1 - 1 34 4 40 

 

 
 

 

 

    จํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ดานศัลยกรรมชองปากและกระดูกขากรรไกร 
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1.3 การจัดระบบการดูแลผูปวยเฉพาะทาง  โรคท่ีมีความยุงยาก ซับซอนและกลุมโรคเร้ือรัง                           

มีคาใชจายสูงเพ่ือมุงการบริการท่ีเปนเลิศ โดยไดกําหนดแนวทางและแผนการพัฒนาสูความเปนเลิศในโรคสําคัญ

ทุกหนวยงาน  มีทีมแพทยผูเช่ียวชาญในทุกๆ ดาน รวมท้ังทีมพยาบาลผูเช่ียวชาญ พยาบาลผูปฏิบัติการ

พยาบาลข้ันสูง พยาบาลชํานาญการ  รับผิดชอบในการดูแลผูปวยเฉพาะโรค (Disease Manager) และเฉพาะ

ทาง โดยสรางทีมงาน และพัฒนากระบวนการดูแลรวมกับสหสาขาวิชาชีพในแตละกลุมโรค  มีการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลและเคร่ืองมือในการดูแลผูปวย มีการประเมินผลลัพธ (KPI เฉพาะโรค) การสรางนวัตกรรมและการ

วิจัย การจัดการความรู และการสรางเครือขายเพ่ือความเขมแข็งแกองคกรและชุมชน มีคูมือ/แนวทาง

ปฏิบัติการดูแลท่ีไดมาตรฐาน มีการติดตามกํากับดูแลโดยรองหัวหนางานบริการพยาบาลฝายคลินิกบริการ และ

กลุมดูแล CLT และ PCT ของแตละกลุมโรค ดังน้ันเม่ือจัดระบบการดูแลเฉพาะทางแลว จึงสรุปตัวช้ีวัดเฉพาะ

กลุมโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจําปงบประมาณ 2560-2562 ตามรายละเอียดท่ี

นําเสนอในตารางท่ี 14 

ตารางที่ 14.1 ผลลัพธตัวช้ีวัดกลุมโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจําปงบประมาณ 

2560-2562 ตามตัวช้ีวัดมี 16 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
ตัวชี้วัด/เปาหมาย เปาหมาย 

(%) 

ผลการดําเนินงาน (%) 

2560 2561 2562 

การประเมินผลลัพธการรกัษาในชวง 5 ป  

1. อัตราความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมใน 4 ดาน คือ ดานสุขภาพ การ

ใหบริการ คาใชจายในการรักษา ความพึงพอใจดานจิตสังคม มีคาคะแนน

โดยรวมในระดับมาก-มากท่ีสุด (3.50-5.00) 

>80 84 90.00 100* 

2. อัตราความพึงพอใจในภาพลักษณใบหนาสวยงาม (Nasolabial outcome 

มีคาคะแนน 1-2 คืออยูในระดับ Very Good - Good ของการประเมิน 4 

ดาน คือ Nasal from, Nasal symmetry, Vermillion border และ 

Nasolabial profile) 

>80 80 81.50 83.15* 

3. อัตราความพึงพอใจในการพูดและส่ือสารชัดเจนโดยรวม 4 ดาน คือ 

Articulation, Hypernasality, Voice, และ Speech intelligibility  มีคา

คะแนนโดยรวมในระดับมาก-มากท่ีสุด (3.50-5.00) 

> 80 82 85.75 83.04* 

4. อัตราความพึงพอใจในการไดยินดีข้ึน-ปกติ (ประเมินจาก Type of 

Tympanogram, Degree of hearing loss) 

>80 91.2 92.65 81.95* 

5. อัตราความพึงพอใจในการเรียงตัวและการสบฟนปกติ (5 Years Index) >80 71.2 81.75 75 

6. อัตราการเกิดรรูั่วเพดาน (ONF) (n=38) < 20 22.45 13.88  3.92* 

7. อัตราจํานวนครัง้ของการผาตัดในชวงอายุ 5 ป ≤ 3 ครัง้ 

 

100 90.2 96.6 94.12 

8. อัตราผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมปากแหวงตามชวงอายุภายใน 3- 6 100 94.95 94.28  
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เดือน  92.301 

9. อัตราผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมเพดานโหวตามชวงอายุภายใน 10- 

18 เดือน 

100 96.96 94.44 952 

10. อัตราของผูดูแลท่ีไดรับขอมูลเพ่ือเตรยีมตัวผูปวยกอนผาตัด 100 85.42 90.00 99.50 

11. อัตราผูดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพ ในการ

แกไขภาวะปากแหวงเพดานโหวแบบสหวิทยาการ 

100 91.69 82.35 78 

12. อัตราการติดตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ >90  92.31 100 100* 

13. อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผูปวย/ครอบครัว >90  93.23 98.14 98.28* 

14. อัตราการไดรับขอมูลกอน-หลังผาตัดในหอผูปวย 100 98.33 99.69 99.543 

15. อัตราจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยผาตัดซอมแซมปากแหวงไม

เกิน 3 วัน 

>90 91.66 87.75 91.67* 

 

16. อัตราจํานวนวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยผาตัดซอมแซมเพดานโหวไม

เกิน 4 วัน 

>90 89.5 86.07 84.444 

หมายเหต ุ 1ผาตัดเย็บซอมริมฝปากไมไดตามเกณฑ 2 ราย เน่ืองจาก มีไขจึงเล่ือนผาตัดออกไป 

  2ผาตัดซอมแซมเพดานโหวไมไดตามเกณฑ 2 ราย มีภาวะความพิการรวม11 ราย 
3ญาติบอกไมไดรับขอมูลกอน-หลังผาตัดในหอผูปวย 1 ราย แตตอบคําถามการดูแลผูปวยไดถูกตอง 
4 หลังผาตัดมีไข 3 ราย/รับประทานอาหารไดนอยกวาเกณฑกําหนดของมาตรฐานการจําหนาย                        

    ผูปวย 3 ราย 

  * ตัวช้ีวัดไดตามคาเปาหมาย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการชุดใหม ไดมีการปรับแก KPI เพ่ือการพัฒนาระบบบริการจาก 16 

ตัวช้ีวัด เปน 13 ตัวช้ีวัด และไดผลลัพธดังตารางท่ี 14.2 
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ตารางที่ 14.2 ผลลัพธตัวช้ีวัดกลุมโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจําปงบประมาณ 

2563 ตามตัวช้ีวัดท่ีไดปรับแกใหมมี 13 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย เปาหมาย 

(%) 

ผลการดําเนินงาน (%) 

2563 2564 2565 

การประเมินผลลัพธการรกัษาในชวง 5 ป  

1.อัตราความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมใน 5 ดาน มีคาคะแนนระดับมาก

ท่ีสุด (5) 

1.1 ดานการรักษาพยาบาล(ไดระดับ 4) 

1.2 ดานการใหบริการ (ไดระดับ 4) 

1.3 ดานคาใชจายในการรักษา  

1.4 ความพึงพอใจดานจิตสังคม  

1.5 ผลกระทบตอครอบครัว 

 

>80  

 

80 

80 

75 

75 

54 

  

2.อัตราความพึงพอใจในภาพลักษณใบหนาสวยงาม (Nasolabial outcome 

มีคาคะแนน 1-2 คืออยูในระดับ Very Good - Good ของการประเมิน 4 

ดาน คือ 

2.1 Nasal form (คาคะแนนเฉล่ีย) 

2.2 Nasal symmetry (คาคะแนนเฉล่ีย) 

2.3 Vermillion border (คาคะแนนเฉล่ีย) 

2.4 Nasolabial profile  (คาคะแนนเฉล่ีย) 

>80  

 

 

75 

85 

75 

85 

  

3.อัตราความพึงพอใจในการพูดและส่ือสารชัดเจนโดยรวม 4 ดาน คือ 

มีคาคะแนนในระดับ มากท่ีสุด (5) 

Articulation (คาคะแนนเฉล่ีย) 

Hypernasality (คาคะแนนเฉล่ีย) 

 Voice (คาคะแนนเฉล่ีย) 

Speech intelligibility (คาคะแนนเฉล่ีย) 

> 80  

 

80 

85 

85 

85 

  

4.อัตราความพึงพอใจในการไดยินดีข้ึน-ปกติ (ประเมินจาก Type of 

Tympanogram, Degree of hearing loss) , (คาคะแนนเฉล่ีย) 

>80 85   

5. อัตราการเกิด complication ท่ีตอง Re-operation 0 0   

6. อัตราจํานวนครัง้ของการผาตัดในชวงอายุ 5 ป (CLP≤ 3 ครั้ง /CP =1 ครัง้) 100 100/91.3*    

7. อัตราผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมปากแหวงตามชวงอายุภายใน 3-6 

เดือน 

100 92**   

8. อัตราผูปวยท่ีเขารับการผาตัดซอมแซมเพดานโหวตามชวงอายุภายใน 10- 

18 เดือน 

100 100    
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9. อัตราของผูดูแลท่ีไดรับขอมูลเพ่ือเตรียมตัวผูปวยกอนผาตัด (OPD) 100 100   

10. อัตราผูดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพ ในการ

แกไขภาวะปากแหวงเพดานโหวแบบสหวิทยาการ 

100 100   

11. อัตราการติดตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ (เทียบรอยละกับจํานวน

ผูปวยท่ีนัด F/U ท้ังหมด)/เทียบกับรอยละของผูปวยท่ีมา F/U หลังผาตัด 

100 99.2***   

12. อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผูปวย/ครอบครัวในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี (ไดระดับ 5=88.68% ,ไดระดับ 4 = 11.32%) 

>90 100   

13. อัตราความเขาใจขอมูลการดูแลกอนผาตัดและกอนกลับบาน (ในหอผูปวย) 100 100   

 

หมายเหตุ 
 *มีเคส CP ผาตัด > 1 ครั้ง จํานวน 2 ราย จากผูปวย CP ท่ีเขารับการรักษาในชวงอายุ 5 ป จํานวน 23 ราย คิดเปน 

8.70% 

 **มี 2 ราย ผูปวยมารักษาชา 1 ราย (มาตอนอายุ 8 เดือน) 

  อีก 1 รายเล่ือนนัดเพราะติด COVID ไดผาตัดตอนอายุ7 เดือน 

 *** ไมมาตามนัด 1 ราย จาก 124 ราย เน่ืองจากมารดาพาไป กทม. (เทียบกับรอยละของผูปวยท่ีมา F/U หลังผาตัด) 

 

1.4 การจัดระบบการดูแลผูปวยแบบคลินิกบูรณาการ (Cleft and Craniofacial Clinic: CCC) 

 การใหบริการเฉพาะทางรวมกัน นอกจากการบริการทุกวันราชการดวยการตรวจประเมินและสงตอ 

ผูปวยไปยังทีมเพ่ือใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสมตามชวงอายุ โดยการประสานงานของศูนยตะวันฉาย และยัง

ไดจัดบริการแบบ One-stop service เพ่ือใหการดูแลแบบบูรณาการเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันศุกรสัปดาหท่ีสอง

ของเดือน วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาองคความรู และแลกเปล่ียนเรียนรูดานวิชาการใหเปนปจจุบันรวมกัน              

ของทีม โดยมีกระบวนการคือ การวางแผนหัวขอวิชาการของทีมและนําเสนอแตละหัวขออภิปราย แลกเปล่ียน

ประสบการณ โดยทีมแพทยประจําบาน นักศึกษาปริญญาโท  และอาจารยจากทีมสหสาขารวมนําเสนอให           

จนครบถวน รวมท้ังการจัดทํา Interesting Case Conference เพ่ือรวมกันอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูและ

จัดทําแผนการรักษาเฉพาะรายใหกับผูปวย และการตรวจประเมินผูปวยในคลินิก วางแผนการรักษารวมกัน 

รวมท้ังสงตอผูปวยไปยังคลินิกพิเศษตาง  ๆหากตองการประเมินเพ่ิมเติม ภายใตการประสานงานการดูแลของ

ทีมพยาบาลและเจาหนาท่ีสายสนับสนุน ผลลัพธเพ่ือใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาอยางครบวงจรและตอเน่ือง

ครอบครัวมีความเขาใจ กระบวนการรักษา รวมท้ังในแตละคร้ังของการจัดกิจกรรมบูรณาการ มูลนิธิตะวันฉายฯ 

ไดรวมจัดกิจกรรมเพ่ือนอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะใหกับผูปวยตามชวงอายุ และ

เพ่ือหาเวทีใหจิตอาสาไดรวมทําความดี ซ่ึงมีกระบวนการ คือ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ วาดภาพระบายสี 

การฝกถายภาพ การรองเพลง การฝกเลานิทาน เปนตน ดําเนินการในชวงเวลา 8.00-9.00 น. กอนท่ีผูปวยจะ

รับการตรวจประเมิน ผลลัพธ ผูปวยและครอบครัวไดใชเวลาวางอยางมีประโยชน ไดรับการฝกทักษะใน                 
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หลายดาน ไดเรียนรูการอยูในสังคมกับเพ่ือน  ๆจิตอาสาและเจาหนาท่ีศูนยตะวันฉายมีความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาส

รวมกิจกรรมทําความดีกับนอง  ๆ 

สําหรับการดูแลแบบบูรณาการในปงบประมาณ 2563 ไดจัดข้ึนท้ังหมด 10 คร้ัง โดยมีผูปวยเขารับ

บริการท้ังส้ิน 205 ราย ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอตามตารางท่ี 15 

ตารางที่ 15 การใหบริการแบบบูรณาการ (Cleft Clinic) จําแนกตาม วัน เดือน ป หัวขอวิชาการ วิทยากร 

และผูปวยท่ีเขารับบริการประจําปงบประมาณ 2563 

วัน/

เดือน/

ป 

Topic/Staff 

จํานวนผูปวยที่ไดรับการบริการ 

 

Male 
Fe 

male 

Diagnosis Age 
CL& 

Alve 

olar 

CP/ 

FC 

UCLP BCLP 0-5 6-

10 

>11 >20 

11 

ต.ค.62 

Maxillofacial prosthesis for 

lip and palate โดย ผศ.ทพ.

วัชรินทร หอวิจิตร สาขาวิชาทัน

ตกรรมประดิษฐ 

12 13 5 1 10 9 4 13 6 2 

15 

พ.ย.62 

Orthognathic surgery for cleft 

patient โดย ทพ.ธนานนท เหลา

กุลดิลก และทพ.ธีรัตต เจ่ิง

ประภากร  

14 6 4 - 7 9 3 9 8 - 

6 ธ.ค.

62 

Genetic and syndrome in 

patients with cleft lip and 

palate โดย ผศ.กุณฑล วิชาจารย 

ภาควิชากุมารเวช 

5 7 - 2 7 3 1 5 6 - 

10 

ม.ค.63 

Orthodontic treatment and 

implication of skeletal 

patient โดย ทพ.เตชนศิษฐ ธน

สรรวนิชแขนงวิชาทันตกรรมจัด

ฟน 

8 7 - 1 8 6 4 6 4 1 

14 

ก.พ.63 

Dental supervision for cleft 

lip and palate patient โดย อ.

ดร.ทพญปฏิมาพร พ่ึงชาญชัยกุล 

แขนงวิชาทันตกรรมสําหับเด็ก 

10 5 1 1 8 5 7 6 1 1 

13 Distraction osteogenesis for 8 10 2 2 8 6 9 5 2 2 
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วัน/

เดือน/

ป 

Topic/Staff 

จํานวนผูปวยที่ไดรับการบริการ 

 

Male 
Fe 

male 

Diagnosis Age 
CL& 

Alve 

olar 

CP/ 

FC 

UCLP BCLP 0-5 6-

10 

>11 >20 

มี.ค.63 cleft patients โดย ทพญ.

อาทิตยา ดวงตา  

เม.ย. งดกิจกรรม Cleft clinic/ ติด 

covid 
          

 พ.ค  งดกิจกรรม Cleft clinic/ ติด 

covid 
          

12 

มิ.ย.63 

งดวิชาการ เชา มีเฉพาะ กิจกรรม

ตรวจประเมินผูปวยรวมกัน 
15 10 2 1 14 8 5 16 4 - 

10 

ก.ค.63 

Management of speech and 

language disorder in children 

with cleft lip and palate โดย 

รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี 

ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา 

14 12 5 1 14 6 5 13 6 2 

21 

ส.ค.63 

Primary surgery for patients 

with CLP โดย นพ.ภานุวัตร สุ

ธรรมวงศ ภาควิชาศัลยศาสตร 

คณะแพทยศาสตร 

18 13 3 3 15 10 15 7 8 1 

11 

ก.ย.63 

Classification and Prevention 

of Craniofacial cleft โดย ทพ.

เตชนศิษฐ ธนสรรวนิช แขนงวิชา

ทันตกรรมจัดฟน 

11 7 3 2 11 2 7 9 2 - 

รวม 9 Topic 115 90 25 14 102 64 60 89 47 9 

205 

หมายเหตุ  : บางรายอาจติดตามการรักษามากกวา 1 คร้ัง 
                   : FC= Facial cleft 
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การแสดงกราฟเปรียบเทียบการเขารับการรักษาของผูปวยปากแหวง เพดานโหวกับศูนยตะวันฉาย 

ปงบประมาณ 2561-2563 แยกตามจํานวนผูปวยรายใหม ผูปวยเขารับการผาตัด ผูปวยนอกท่ีติดตามการรักษา 

และผูปวยนอกท่ีเขารับบริการคลินิกบูรณาการเดือนละคร้ัง ดังตารางดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเขารับการรักษาของผูปวยปากแหวง เพดานโหว ณ โรงพยาบาล            

ทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร ปงบประมาณ 2561-2563 แยกตามคลินิกทันกรรมจัดฟน คลินิกทันตกรรม

สําหรับเด็ก คลินิกศัลยศาสตรชองปากฯ และจํานวนผูปวยท่ีเขารับการผาตัด ดังตารางดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูป่้วยเขา้รับ

การผา่ตดั 
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ตารางที่ 16 ข้ันตอนปฏิบัติในการใชเคร่ืองมือปรับแตงจมูกและกระดูกรองรับฟน (Nasoalveolar Molding or 

NAM Device) (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

ขั้นตอน การปฏิบัติ 

1 1.1  ตรวจและสัมภาษณประวัติ ตรวจนอกชองปาก บันทึกขอมูล วินิจฉัย และวางแผนการ

รักษาเบ้ืองตน 

1.2  แนะนําข้ันตอนการรักษาแกผูปกครองอยางนอย 2 คน และลงช่ือในใบยินยอมใหใช

ภาพถายผูปวยใน การศึกษา    

1.3  บันทึกภาพ 3 มิติ ภาพนอกชองปาก (หนาตรง ดานขาง รูจมูก เม่ือทารกหยุดรอง) ภาพ

เพดานปาก ความผิดปกติของอวัยวะสวนอ่ืนๆถามี และภาพบิดา มารดา หรือญาติ พ่ี นองท่ีมี

ความผิดปกติ (เม่ือไดรับอนุญาต) 

1.4  วัดสัดสวนของจมูกและริมฝปากบนท่ีผิดปกติ ตามท่ีกําหนด 

1.5  พิมพปากทารกสําหรับทําแบบจําลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา(ควรงดนํ้าและนมอยางนอย 

1 ช่ัวโมงกอนพิมพ)     

1.6  ใสเคร่ืองมือ NAM ตลอดเวลา บันทึกภาพนอกชองปากหลังจากใสเคร่ืองมือ แนะนําการ

ถอดใส การดูแล เคร่ืองมือและชองปากทารกใหผูปกครองเขาใจ  และสามารถถอดใสเคร่ืองมือ

ไดอยางถูกตอง ใหอุปกรณกลับบาน สามารถโทรศัพทติดตอทันตแพทยผูใหการรักษาในกรณีท่ีมี

ปญหา นัดติดตามผลอีก 1-2 สัปดาห  

2 2.1 หลังจากใสเคร่ืองมือ 2 สัปดาห ถอดเคร่ืองมือออก แลวบันทึกภาพ 3 มิติ ภายนอกชองปาก 

และเพดานปาก 

2.2  วัดสัดสวนของจมูกและริมฝปากบนหลังจากไดใสเคร่ืองมือแลว 2 สัปดาห 

2.3  พิมพปากเพ่ือทําแบบจําลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา และแบบจําลองสันเหงือกสําหรับทํา

เพดานเทียม 

 ใสเพดานเทียมชนิดมีสกรูดึงสันเหงือกเขาหากัน (Active plate) ในวันเดียวกัน หรือนัดใสใน

คร้ังถัดไปแตไมควรเกิน 7 วัน บันทึกภาพเพดานเทียม บันทึกภาพนอกชองปากและเพดานปาก

หลังจากใสเคร่ือง NAM 

3 3.1 ถายภาพเพดานเทียม ภาพนอกชองปากและเพดานปากหลังจากใสเคร่ืองมือ NAM (กรณีท่ี

นัดใสเพดานเทียม) 

3.2  ใสเคร่ืองมือ NAM ตลอดเวลา แนะนําใหไขสกรูท่ีเพดานเทียมวันละ 2 คร้ัง 

3.3  นัดติดตามผลเพ่ือประเมินผลการรักษาทุก  ๆ2-4 สัปดาห บันทึกภาพ ปรับหรือเปล่ียน

เคร่ืองมือจนกวามี 
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การเปล่ียนแปลงของการรักษาท่ีบริเวณจมูก ริมฝปาก และสันเหงือกตามตองการ ซ่ึงจะใชเวลา

ประมาณ 2-3  เดือน 

3.4  บันทึกภาพ 3 มิติ ถายภาพนอกชองปากและเพดานปาก วัดสัดสวนของจมูกและริมฝปาก

บน และพิมพปากเพ่ือทําแบบจําลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา กอนสงเด็กไปทําศัลยกรรมเย็บ

ซอมแซมริมฝปาก 

4 4.1  ถอดเคร่ืองมือ NAM ท่ีหองผาตัดกอนทําศัลยกรรมเย็บซอมแซมริมฝปาก และสงคืน

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน 

5 5.1  หลังจากทําศัลยกรรมเย็บซอมแซมริมฝปากประมาณ 2 สัปดาห บันทึกภาพ 3 มิติ 

บันทึกภาพนอกชองปากและเพดานปาก ถอด Nasal stent ใสเคร่ืองมือ NAMตอ บันทึกภาพ

นอกชองปากอีกคร้ัง งดใสเพดานเทียม 

5.2  นัดผูปวยเพ่ือติดตามผลตอทุกๆเดือน (ระยะน้ีเด็กมักจะใหความรวมมือลดลง) และ

ประมาณ 3 เดือนหลังจากการผาตัดซอมแซมริมฝปาก ใหบันทึกภาพ 3 มิติ บันทึกภาพนอกชอง

ปากและเพดานปากวัดสัดสวนของจมูกและริมฝปาก พิมพปากเพ่ือทําแบบจําลองสันเหงือกเพ่ือ

ทําการศึกษา นัดติดตามผลตอทุก  ๆ1 เดือน 

5.3 กอนสงทําศัลยกรรมเย็บเพดานปากเม่ือเด็กอายุประมาณ 10-12 เดือน ใหบันทึกภาพ 3 มิติ 

ภาพนอกชองปากและเพดานปาก วัดสัดสวนของจมูกและริมฝปาก พิมพปากเพ่ือทําแบบจําลอง

สันเหงือกเพ่ือการศึกษา 

6 6.1 สงผูปวยเพ่ือทําศัลยกรรมเย็บเพดานปาก (พิมพปากในหองศัลยกรรม ถาไมสามารถทําไดใน

คลินิก) 

7 7.1 งดใสเคร่ืองมือ นัดติดตามผล 3 เดือน และทุกๆ 1ป หลังจากทําศัลยกรรมเย็บเพดานปาก 

บันทึกขอมูลตามท่ีกําหนด จนกระท่ังเด็กอายุประมาณ 9 ป ใหวางแผนการรักษาตอเม่ือมีขอ

บงช้ีวา มีความจําเปนตองจัดฟน  เพ่ือการสบฟนท่ีเหมาะสมและเตรียมชองวางท่ีบริเวณสัน

เหงือกโหว สําหรับการผาตัดปลูกถายกระดูก 

 

1.5 การมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย ( high technology) 

  ดวยศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ท่ีใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ ศูนยการดูแลฯ ซ่ึงมีทีมสห

วิทยาการอยูในสังกัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร และอยูในสังกัดของคณะทันต

แพทยศาสตร ซ่ึงมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยครบถวน ไมวาจะเปนเคร่ือง 3D ultrasound, 

CT, MRI, X-rays พ้ืนฐานตาง  ๆอุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับการใหคําแนะนํามารดาในการเล้ียงทารกปาก

แหวงเพดานโหวดวยนมแม อุปกรณจุกนม ขวดนมแกวสําหรับปอนนมชนิดพิเศษตาง  ๆในกรณีท่ีไมสามารถดูด
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นมแมได  อุปกรณสําหรับทําเพดานเทียม (obtulator) การจัดสันเหงือกกอนผาตัด (presurgicalorthopaedic 

treatment) อุปกรณในการจัดสันเหงือกกอนผาตัด naso-alveolar molding (NAM) อุปกรณแถบคาดริม

ฝปาก (lip strapping) อุปกรณและเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจหู ตรวจการไดยิน เชนการตรวจออดิโอแกรม 

(audiogram) รวมท้ังการตรวจพิเศษตาง  ๆเชน nasendoscopy และ vdo fluoroscopy เปนตน ซ่ึงจะตอง

ใชกลองพิเศษในการสองเขาไปในชองคอ เพ่ือประเมินภาวะการพูดไมชัดจากการทํางานของผนังคอและ

กลามเน้ือเพดาน โดยความรวมมือของโสต ศอ นาสิกแพทยรวมกับนักแกไขการพูด และรังสีแพทย และยังมี

อุปกรณเคร่ืองมือการผาตัด ไหมเย็บ รวมท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ และยาในการนําสลบของวิสัญญีแพทย วิสัญญี

พยาบาลท่ีทันสมัยและเพียงพอ อุปกรณท่ีทันสมัยในการดูแลบาดแผล รวมท้ังอุปกรณ nostril retainer ถาง

ขยายเพ่ือคงรูปจมูกหลังการผาตัดท่ีตองใสอยางนอยประมาณ 3-6 เดือน ซ่ึงไมสามารถเบิกจากหนวยงานของ

ภาครัฐได รวมท้ังเคร่ืองมือถางขยายขากรรไกรท้ังภายนอกและภายในชองปาก ซ่ึงศูนยตะวันฉายไดบริหาร

จัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงอุปกรณเหลาน้ี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตะวันฉาย เพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหว 

และพิการทางศีรษะและใบหนา ท่ีใหการสนับสนุนทุนทรัพยจากผูบริจาคในการชวยเหลือกลุมผูปวย

ผูดอยโอกาสใหไดรับการดูแลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยมูลนิธิตะวันฉายฯ เปนองคกรอิสระท่ีใหการสนับสนุนการ

ทําหนาท่ีของภาครัฐใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 

ประมวลภาพเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย 

 
Nostril retainer 
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Nostril retainer ขวด/จุกนม/แกวปอนนมชนิดพิเศษ 

 

 
เคร่ืองมืออุปกรณพิเศษเสริมการรักษา  nasal creator device 

 

สรุป การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) ของศูนยการดูแลผูปวยปากแหวง

เพดานโหวฯ (ศูนยตะวันฉาย) อยางครบวงจร และตอเน่ือง โดยทีมสหวิทยาการ ต้ังแตระยะกอนต้ังครรภ 

จนกระท่ังคลอด ตลอดจนการเขารับการผาตัดรักษาตามชวงอายุ จนสามารถฟนฟูสภาพไดใกลเคียงปกติ 

ประมาณชวงอายุ 20 ป ผูปวย/ครอบครัวมีความพึงพอใจในผลลัพธการรักษาน้ัน ศูนยไดมีการพัฒนาการ

ใหบริการ ท้ังดูแล ผาตัด รักษา และฟนฟูสภาพแบบสหวิทยาการ การจัดระบบการดูแลผูปวยเฉพาะทาง การ

ติดตามตัวช้ีวัดเฉพาะโรค และการมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยรวมท้ังการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลผูปวย เพ่ือใหสามารถรองรับดานการดูแลรักษา ดานวิชาการ และดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา

กระบวนการดูแลรักษา ฟนฟู การปองกัน และการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเน่ืองและย่ังยืนตอไป 
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ประมวลภาพการใหบริการระดับเหนือตติยภูม ิ(super-tertiary care) ของศูนยตะวันฉาย 

 

        
 

    
 

ประมวลภาพTopic วิชาการในกิจกรรมคลินิกบูรณาการ 
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ประมวลภาพการรวมกิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปวยและครอบครัว 

และเปดพื้นที่ทําความดีใหกับจิตอาสาในคลินิกบูรณาการ 

 

              
 

2. การเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ( referral center) 

การเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ (referral center) ซ่ึงเปนการใหบริการแบบ                

สหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team) ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง อันหมายถึงกลุมของผูเช่ียวชาญท่ีมี

ประสบการณ และไดรับการรับรองทางวิชาชีพท่ีมาจาก แพทย ศัลยแพทย ทันตแพทย และบุคลากรทางการ

แพทยอ่ืนๆ ท่ีทํางานรวมกันในลักษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ และระบบของการประสานงานเปนอยางดี ซ่ึง

ประกอบไปดวยตัวแทนจากสาขาวิชาชีพตางๆ ดังตอไปน้ี เชน ศัลยแพทยตกแตง วิสัญญีแพทยและวิสัญญี

พยาบาล นักแกไขการพูด นักแกไขการไดยิน รังสีแพทยดานการวินิจฉัย ผูใหคําปรึกษาดานพันธุศาสตร                  

นักพันธุศาสตร นักประสาทวิทยา ประสาทศัลยแพทย โสต ศอ นาสิกแพทย พยาบาล และพยาบาลท่ีมีความ

ชํานาญเฉพาะดานจักษุแพทย ศัลยแพทยชองปากและกระดูกขากรรไกร ทันตแพทยจัดฟน ทันตแพทยสําหรับ

เด็ก กุมารแพทยท่ัวไป กุมารแพทยผูเช่ียวชาญการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ ผูเช่ียวชาญการวัดและประเมิน

โครงสรางของใบหนา ทันตกรรมประดิษฐ จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนตน จึงเปนศูนยการ

ดูแลเฉพาะทางท่ีรับสงตอผูปวยท่ีมีความซับซอนเขามารับการรักษา โดยทีมมีเปาหมายในการดูแลผูปวยไปใน

ทิศทางหรือ protocol เดียวกัน การคํานึงถึงความตองการและความคาดหวังของผูปวยและครอบครัวเปนหลัก 

ท่ีครอบคลุมถึงดานพัฒนาการในภาพรวม ดานการดูแลรักษาทางการแพทย ดานจิตวิทยาสังคม และดาน

คุณภาพชีวิตโดยรวม เปนตน ซ่ึงสามารถแบงการรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน  ๆไดดังน้ี 

 2.1 การรับและสงตอมารดา/ครอบครัวท่ีมีความเส่ียงในการต้ังครรภบุตรท่ีมีภาวะปากแหวงเพดานโหว 

โดยสงปรึกษาสูติแพทย กุมารแพทยท่ีเช่ียวชาญดานพันธุศาสตร รวมท้ังพยาบาลชํานาญการพิเศษในเร่ืองการ

ดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ และวางแผนครอบครัวเพ่ือใหไดรับความรูและเตรียมความพรอมกอนท่ีจะ

ต้ังครรภบุตรที่มีความเส่ียงตอไป มีการนัดหมายติดตามการรักษา หรือสงตอไปยังโรงพยาบาลใกลบานเพ่ือรับ
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การดูแลตอเน่ือง พรอมรับสงกลับหากพบปญหาท่ีไมสามารถจัดการได ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงความตองการ ความ

คาดหวัง และความปลอดภัยของผูปวย/ครอบครัวเปนหลัก 

 2.2 การรับ-สงตอมารดา/ครอบครัวท่ีต้ังครรภบุตรมีภาวะปากแหวงเพดานโหว ซ่ึงเปนชวงของ

ความรูสึกเศราเสียใจของมารดาและครอบครัวท่ีทราบขาวรายน้ี โดยมารดา/ครอบครัวจะเสาะแสวงหา หรือ

ไดรับการสงตอเพ่ือใหไดพบกับสูติแพทยท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ 

เพ่ือพิสูจนถึงความจริงในการต้ังครรภคร้ังน้ี สูติแพทยจะทําการประเมินดวย 3D Ultrasound ในบางรายอาจ

นัดเจาะประเมินนํ้าครํ่าเพ่ือหาความพิการรวมอ่ืน  ๆจากผลของโครโมโซม และแจงผลใหกับมารดา/ครอบครัว

ไดรับทราบ พรอมท้ังสงตอเพ่ือรับคําปรึกษากับพยาบาลเฉพาะทางในการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวขณะ

ต้ังครรภ และพยาบาลประสานงานการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ณ ศูนยตะวันฉาย ในการเตรียมตัว

คลอดกับโรงพยาบาลท่ีมารดาฝากครรภไว เพ่ือดูแลทารกพิการปากแหวงเพดานโหว และวางแผนการรักษาใน

อนาคตตอไป หากคลอดท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร ทีมพยาบาลหองคลอดจะใหการดูแลอยางใกลชิด ประเมิน

การยอมรับบุตรและสรางสัมพันธภาพในเบ้ืองตน พรอมท้ังสงตอไปยังหอผูปวยหลังคลอดเพ่ือรับการดูแลตอ 

หรือสงตอหอผูปวยเด็กหากมีความผิดปกติหรือพิการรวมตามความเหมาะสม ซ่ึงจะมีพยาบาลประสานงานและ

ทีมสหสาขาตามเย่ียม ณ หอผูปวยน้ัน เพ่ือประสานงานการดูแลรักษาอยางตอเน่ือง 

 2.3 การรับ-สงตอมารดาท่ีคลอดบุตรมีภาวะปากแหวงเพดานโหว ซ่ึงถือวาเปนชวงวิกฤติของมารดา/

ครอบครัวท่ีจะตองเผชิญตอภาวะความเศราโศก เสียใจ และปรับตัวเผชิญตอความเปนจริง จนสามารถเล้ียงดู

บุตรไดเหมือนครอบครัวอ่ืน  ๆทีมสหสาขาวิชาชีพจะใหการตรวจประเมินรวมกัน เชนกุมารแพทยเพ่ือประเมิน

ความพิการรวมอ่ืน  ๆประเมินการดูดกลืน และสงตอไปยังคลินิกนมแมหรือในรายท่ีจําเปนตองพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลในหอผูปวยหลังคลอด เพ่ือฝกมารดาใหสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ การสงตอ/สงปรึกษา

ทีมศัลยแพทยตกแตงประเมินภาวะความรุนแรงของความพิการ และสงตอทีมทันตแพทยจัดฟนในการเตรียมจัด

สันเหงือกกอนผาตัด (pre-surgical orthopedics) ตามความเหมาะสม รวมท้ังการนัดวันเพ่ือติดตามการรักษา

และรับการผาตัดตามชวงอายุและความเหมาะสมตอไป 

 2.4 การรับ-สงตอผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพ่ือเขารับการผาตัดรักษา ในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 7 ขอนแกน (area-based) ท่ีครอบคลุมถึง 4 จังหวัด คือ รอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ (รอย-แกน-สาร-สินธุ) ซ่ึงมีโรงพยาบาลศรีนครินทร และโรงพยาบาลศูนย

ขอนแกนท่ีใหบริการผาตัดรักษาผูปวยกลุมน้ี โดยโรงพยาบาลศรีนครินทรซ่ึงมีศูนยตะวันฉายท่ีมีความพรอมใน

การเปนศูนยกลางในการประสานงานการดูแลรักษาใหกับครอบครัว ซ่ึงมีท้ังเว็บไซต เบอรโทรศัพท จึงมีผูปวย/                  

ครอบครัวจํานวนมาก ท่ีสามารถเขาถึงบริการไดงายข้ึน รวมท้ังผูปวยจากจังหวัดอ่ืน  ๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      

และจังหวัดใกลเคียงท่ีเลือกบริการ และสงตอการรักษามายังโรงพยาบาลศรีนครินทร โดยในแตละปจะมีผูปวยรายใหม
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และเขารับการผาตัดมากกวา 100 ราย อันไดแก การผาตัดแกไขความพิการแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิท่ีรวมกันดูแล

ท้ังคณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตรอยางครบวงจร  

 2.5 การรับ-สงตอผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพ่ือเขารับการฝกพูด ตรวจหู ตรวจการไดยิน จากการท่ี

ประเทศไทยยังขาดแคลนนักแกไขการพูด จึงทําใหการกระจายตัวของเจาหนาท่ีไมเพียงพอในทุกจังหวัด ดังน้ัน

ในบางพ้ืนท่ีหรือบางเขตอาจมีศัลยแพทยตกแตง หรือศัลยแพทยกลุมท่ีสามารถผาตัดแกไขภาวะปากแหวง

เพดานโหวแบบปฐมภูมิได และสงตอผูปวยหลังผาตัดเพ่ือเขารับการฝกพูดกับศูนยตะวันฉายโรงพยาบาลศรี

นครินทรอยางตอเน่ืองซ่ึงในการฝกพูดจําเปนท่ีจะตองไดรับการประเมินการทํางานของหูในเร่ืองการไดยิน และ

การติดเช้ือของหูช้ันกลางควบคูกันไปดวย เพ่ือปองกันปญหาการไมไดยินของผูปวยท่ีจะสงผลตอการพูดและ

การส่ือสารได โดยในแตละปจะมีผูปวยกลุมน้ีเขามารับการฝกพูดเพ่ิมข้ึนเร่ือย  ๆ

 2.6 การรับ-สงตอผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพ่ือเขารับการจัดสันเหงือกกอนผาตัด การเตรียมความ

พรอมของชองปากและฟนกอนจัดฟน และการจัดฟน รวมท้ังการปลูกกระดูกสันเหงือก และการผาตัดแกไข

ความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรและใบหนา (orthognathic surgery) ในบางรายอาจจําเปนตองผาตัด

และใชเคร่ืองมือยึดถางกระดูกรวมดวย (distraction osteogenesis) โดยผูปวยสามารถเขามารับบริการ                      

ได 2 ชองทาง คือ ทางศูนยตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร และทางโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  สรุปการเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน  ๆ(referral center) ท่ีรับสงตอผูปวยท่ีมีความ

ซับซอนเขามาดูแลท้ังในและนอกเวลาราชการ โดยมีศูนยตะวันฉายเปนศูนยกลางในการติดตอประสานงาน 

และทีมสหขาวิชาชีพท่ีมีความพรอมและเช่ียวชาญในแตละดานท้ังโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

และคณะทันตแพทยศาสตร รวมกันประเมิน วินิจฉัย ตรวจรักษา และสงตอไปยังทีมท่ีเก่ียวของ ภายใตการ

ประสานงานการดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการจัดคลินิกบริการแบบบูรณาการในทุกๆ วันศุกรท่ีสองของ

เดือน ท่ีประกอบไปดวยการนําเสนอวิชาการท่ีนาสนใจการปรึกษาหารือในกรณีผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน 

(conference interesting case)  และดานบริการ ท่ีตรวจประเมิน วินิจฉัย การรวมปรึกษาหารือกรณีศึกษา

ผูปวยรวมกัน และการจัดกิจกรรมสันทนาการของกลุมจิตอาสาใหกับเด็กๆ และผูปกครองในชวงรอการตรวจ

ประเมิน ท้ังน้ีเพ่ือเปาหมายในการดูแล คือ การคํานึงถึงความตองการและความคาดหวังของผูปวยและ

ครอบครัวเปนหลัก ท่ีครอบคลุมถึงดานพัฒนาการ ดานการดูแลรักษาทางการแพทย ดานจิตวิทยาสังคม และ

ดานคุณภาพชีวิตโดยรวม  
 

3. เครือขายระดับชาติและนานาชาติ (network) 

 การมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติ (networking) ศูนยตะวันฉายไดสรางเครือขายท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติมาโดยตลอด โดยสามารถสรุปเครือขายไดดังน้ี 
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3.1 เครือขายระดับชาติ (national networking) 

1) เครือขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยตะวันฉายมีเครือขายระดับชาติในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือท้ังหมด 22 จังหวัด รวมท้ังโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปน

เครือขายการดูแล และเครือขายวิชาการในทุกจังหวัด ไดมีการจัดประชุมเครือขายท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อยางตอเน่ือง โดยไดมีการดําเนินโครงการ “พัฒนาระบบการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ แบบครบวงจร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” (comprehensive cleft care in Northeastern, Thailand) ซ่ึง

ในชวง 3 ปแรกจะเร่ิมดําเนินโครงการนํารองในจังหวัดขอนแกน เพ่ือเปนตนแบบ แลวจึงขยายผลลงสู 3 จังหวัด

ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสปสช.เขต 7 ขอนแกน (รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ) ตอไป โดยใน

อนาคตไดวางแผนการนําตนแบบของการดูแลแบบครบวงจรน้ีขยายผลไปสูท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ขยายผลไปในระดับประเทศตอไป 

  เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   - โรงพยาบาลอุดรธานี 

   - โรงพยาบาลเลย 

   - โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

   - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

   - โรงพยาบาลรอยเอ็ด 

2) เครือขายภาคกลาง ไดแก  

- ศูนยศัลยกรรมแกไขความพิการของศีรษะและใบหนา รามาธิบดี  

     โรงพยาบาลรามาธิบดี 

   - ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ  

     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  

   - โรงพยาบาลศิริราช  

   - สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี  

   - โรงพยาบาลสระบุรี  

   - โรงพยาบาลในภาคกลางท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการย้ิมสวยเสียงใส 

3) เครือขายภาคเหนือไดแก 

- ศูนยแกไขความพิการบริเวณใบหนาและศีรษะ  

   - สถานรักษาแกไขภาวะปากแหวงเพดานโหวและความผิดปกติของศีรษะและใบหนา 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   - โรงพยาบาลนครพิงค จังหวัดเชียงใหม  
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   - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย 

 - โรงพยาบาลโอเวอรบรุค จังหวัดเชียงราย 

 - โรงพยาบาลแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

 - โรงพยาบาลในภาคเหนือท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการย้ิมสวยเสียงใส 
 

4) เครือขายภาคใต 

   - ศูนยผูปวยปากแหวง เพดานโหว และพิการแตกําเนิดบริเวณศีรษะ ใบหนา  

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

   - โรงพยาบาลในภาคใตท้ังหมดท่ีเขารวมโครงการย้ิมสวยเสียงใส 

  5) เครือขายภาคตะวันตก 

   - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
   

  6) เครือขายภาคะวันออก 

   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

3.2 เครือขายระดับชาติของภาคเอกชน องคกรอิสระ และองคกรพัฒนาสังคมดานความรวมมือในการ

ดูแลรักษา วิชาการ และวิจัย มีดังน้ี 

 - สมาคมศัลยแพทยตกแตงแหงประเทศไทย 

 - สมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทย 

 - สมาคมทุกสมาคมท่ีเก่ียวของในการดูแล รักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ 

 - มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 

 - มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 

 - เหลากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด 

 - มูลนิธิสรางรอยย้ิมแหงประเทศไทย (The Operation Smile of Thailand) 

 - บริษัทคอมเซเวน 

 - บริษัทประกันชีวิต เอ ไอ เอ 

 - บริษัทดีแทค 

 - มูลนิธิไทยคม 

 - สมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวง 

    อุตสาหกรรม 

 - บริษัท PlanetCom 
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 - บริษัท Sewing Machine Thailand 

 - บริษัท Twin Pine 

 - สถานีโทรทัศนไทยทีวีชอง 3 เปนตน 

 3.3 เครือขายระดับนานาชาติ (International Networking) 

   3.3.1 เครือขายระดับนานาชาติในกลุมประเทศอาเซียน 

    1) Laos P.D.R. 

    2) Singapore 

    3) Vietnam 

    4) Myanmar   

    5) Cambodia 

    6) Philippines  

    7) Malaysia 

   3.3.2 เครือขายระดับนานาชาติในกลุมประเทศอ่ืน  ๆ 

    1) St. Louis Children's Hospital and Broomfield, Colorado, USA  

    2) Faculty of Medicine, University of Calgary, Canada 

    3) Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan 

    4) Frotaleza, Brasil 

    5) Great Ormond Street Hospital for Children, London 

   6) Sahlgrenska Hospital, University of Gothenburg, Sweden 

   7) Australia 

8) Glasgow University, Glasgow, UK 

9) Santiago del Estero, Argentina 

10) Ljubljana, Slovenia 

11) Athens Institute for Education Research, Athens, Greece 

12) University of Wisconsin-Madison Graduate School 

13) India 

14) Japan 

15) New Zealand 

16) Sri lanka 

17) Germany 
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   3.3.3 เครือขายระดับนานาชาติของภาคเอกชน องคกรอิสระ และองคกรพัฒนาสังคมดาน

ความรวมมือในการดูแลรักษา วิชาการ และวิจัย มีดังน้ี 

    1) The Smile Train Charity, USA 

    2) The Transforming Face, Canada   

    3) ReSurge International, USA 

    4) Operation Smile, Thailand 

  สรุป การมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติ (networking) ของศูนยตะวันฉายครอบคลุมในทุกดาน 

ไมวาจะเปนดานการรักษา ดานวิชาการ และดานการวิจัย รวมท้ังเครือขายความรวมมือในเร่ืองทุนสนับสนุนตอ

การรักษาผูปวย ดานวิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงเปนแรงผลักดันใหศูนยตะวันฉาย

ไดเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง จนกาวสูการเปนหน่ึงในศูนยช้ันเลิศในการบริการและวิจัยเฉพาะทางของคณะ

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนจนถึงปจจุบัน 
 

4. งานวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research and development center) 

 การเปนศูนยกลางวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research center) มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพใน

วารสารทางการแพทยตามท่ีศูนยตะวันฉายไดรับการจัดต้ังใหเปนศูนยวิจัยเฉพาะทางอันดับท่ี 19 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในป พ.ศ. 2550 (research center) เปนตนมา ศูนยตะวันฉายไดเปนศูนยกลางในการ

วิจัยทางการแพทยท่ีเฉพาะทางในภาวะปากแหวงเพดานโหว และพิการทางศีรษะและใบหนา โดยมีผลงาน

ตีพิมพในวารสารทางการแพทยอยางตอเน่ือง สําหรับในปงบประมาณ 2563 น้ี ผลงานตีพิมพท้ังส้ิน จํานวน                  

4 เร่ือง ดังน้ี 

 1. Chowchuen B, Surakunprapha P, Winaikosol K, Punyavong P,  Kiatchoosakun P, 

Pradubwong S, Birth Prevalence and Risk Factors  Associated With CL/P in Thailand,The Cleft 

Palate-Craniofacial Journal 2020, American Cleft Palate- Craniofacial Association Article reuse 

guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/1055665620956896 

 2. วัชราวรรณ วงศเครือศร จุฬาภรณ ต้ังภักดี จารุณี ซามาตย การพัฒนาหนังสือดวยเทคโนโลยี

ภาพเสมือนจริง เพ่ือสงเสริมการทํากิจกรรมกระตุนการดูดกลืนแกทารกท่ีมีภาวะปากแหวงเพดานโหว วารสาร

การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ  2563; 38 (1): หนา 177-186. 

 3. สุนทรี น้ําใจทหาร สุธีรา ประดับวงษ ขนิษฐา วรธงชัย จัตุรงค เจริญฤทธ์ิ พัทธชนก เชาวนช่ืน สุชา

อร แสงนิพันธกูล การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการเล้ียงทารกปากแหวงเพดานโหวดวยน้ํานมมารดา วารสาร

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2563; 1 (3): หนา 191-196. 

 4. สุธีรา ประดับวงษ ดาราวรรณ อักษรวรรณ สุนทรี นํ้าใจทหาร อรทัย แสนบน จํารัส วงศคํา   

ทิพยวรรณ มุกนําพร ชณัติพร ชลไพร นิรมล พัจนสุนทร ปฏิมาพร พ่ึงชาญชัยกุล เอกสิทธ์ิ มโนสุดประสิทธ์ิ                                 
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พูนศักด์ิ ภิเศก เบญจมาศ พระธานี เกงกาจ วินัยโกศล บวรศิลป เชาวนช่ืน การอัปเดตแนวปฏิบัติการดูแล

ผูปวยปากแหวงเพดานโหวแบบสหวิทยาการในชวงต้ังครรภถึงอายุ 5 ป ศรีนครินทรเวชสาร 2563; 35 (6). 

หนา 700-6. 

 สรุป การเปนศูนยกลางวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research center) ซ่ึงมีผลงานวิจัยและวิชาการ

ตีพิมพในวารสารทางการแพทยในระดับนานาชาติน้ัน เกิดข้ึนไดจากความรวมมือของนักวิจัยและนักวิชาการ

ภายในศูนย รวมท้ังการสนับสนุนทุนในการดําเนินโครงการวิจัย และการตีพิมพจนทําใหเกิดผลงานเชิงประจักษ

ท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ของทีมสหวิทยาการ จํานวน 4 เร่ือง ซ่ึงท้ังน้ีการ

ศึกษาวิจัยตองดําเนินตอไป เพ่ือตอยอดและพัฒนาองคความรูในวงกวาง โดยอางอิงหลักฐานเชิงประจักษ 

(evidence-base) เพ่ือนําองคความรูมาพัฒนาทีมในการดูแลรักษา ผาตัด และฟนฟูสภาพใหกับผูปวยอยาง

สมบูรณแบบตอไป 
 

 

ประมวลภาพวารสารการตีพิมพผลงานทางวิชาการ 

 

 
 

5. การฝกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางดานการแพทย และการพยาบาลเฉพาะทาง ( training center) 

 การเปนศูนยฝกอบรมศึกษาดูงานท้ังทางดานการแพทย และการพยาบาลเฉพาะทาง (training 

center) ศูนยตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร และคณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงเปน

ศูนยกลางในการฝกอบรม ศึกษาดูงานท้ังดานการแพทย และการพยาบาลเฉพาะทางมาอยางตอเน่ือง การ

ฝกอบรมจะเปนท้ังการจัดประชุมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพท้ังในและนอกพ้ืนท่ี การจัดโครงการพัฒนา     
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คุณภาพชีวิตใหกับผูปวยและครอบครัว การศึกษาดูงานของผูสนใจท้ังในและตางประเทศ ในปงบประมาณ 

2563 มีผลงานดังน้ี 
 

         5.1 วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 ไดจัดประชุมวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟก 

ดานการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา คร้ังท่ี 9 “ความ

รวมมือระดับภูมิภาคและสากล เพ่ือการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะ

และใบหนา” ณ โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน โดยมี วัตถุประสงค 1) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู

วิชาการ ประสบการณ และองคความรูดานการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ท่ีสมบูรณแบบ โดยใช

แมแบบการฟนฟูสภาพโดยมีชุมชนเปนฐานขององคการอนามัยโลก (WHO Community Based Rehabilitation 

Guideline 2010) รวมกับผูเช่ียวชาญและบุคลากรทางดานสาธารณสุขจากนานาชาติ  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรทางการแพทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกในการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหวฯ และระบบ

การดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ท่ีสมบูรณแบบภายใตรูปแบบทีมสหวิทยาการ และ 3) เพ่ือสราง

ความเขมแข็งดานเครือขายความรวมมือในการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ท้ังในระดับภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟกและระดับนานาชาติโดยมี กระบวนการ คือ การบรรยายแลกเปล่ียนเรียนรู และการนําเสนองานแบบ

โปสเตอร  ผลลัพธ คือ ผูเขาประชุม 361 คน จาก 17 ประเทศ ประกอบดวย แพทย/ทันตแพทย 226 คน 

(62%) เพศชาย 211 คน (58%)   คนไทย 184 คน (60%) ประเทศพัฒนามีความพรอมในการดูแลผูปวยทุก

ดาน ประชาชนมีความรู และปองกันภาวะปากแหวงเพดานโหวได มีเครือขายการดูแลที่เปนระบบ เขาถึง

ศูนยบริการเฉพาะทาง ผูปวย/ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตเทาเทียมคนปกติ สวนประเทศท่ีกําลังพัฒนา มีความ

พยายามท่ีจะพัฒนาระบบการดูแลใหเทียบเทาสากล แตยังคงมีปญหาการขาดแคลนในหลายดาน จึงตองขอ

ความชวยเหลือจากองคกรไมแสวงหากําไร มีความพึงพอใจในการเขาประชุมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄=

4.22, SD=0.843) สรุป : ประเทศพัฒนามีความพรอมในการดูแลทุกดาน กลุมประเทศกําลังพัฒนาตองการจะ

พัฒนาการดูแลใหเปนระบบแตมีขอจํากัดหลายดาน จึงตองการความชวยเหลือจากองคกรไมแสวงหากําไร สวน

ดานการประชุมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 5.2 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ทีมแพทยจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนปาล ออสเตรเลีย 

กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เขาศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค คือ เขาศึกษาดูงานดานการ

ผาตัดรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว โดยมีกระบวนการ คือ การเขาดูงานในหอผูปวย หองผาตัด และหอง

ตรวจผูปวยนอก ผลลัพธ คือ ได รับความรู ท่ีเฉพาะทางดานศัลยกรรมตกแตงเพ่ิมข้ึน ไดแลกเปล่ียน

ประสบการณการดูแลรักษาผาตัดผูปวยอยางกวางขวาง 

 5.3 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2562 เขารวมประชุมเสวนาเครือขายการดูแลรักษาฟนฟูสภาพผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวภาคเหนือ ณ วาย. เอ็ม.ซี.เอ จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรเขารวมเปนวิทยากร จํานวน 2 ทาน 

คือ นางสุธีรา ประดับวงษ และนางยุพิน  ปกกะสังข โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือแลกเปล่ียนวิชาการการดูแลรักษา
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ฟนฟูสภาพผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ของกลุมเครือขาย ผลลัพธ ไดแลกเปล่ียนเรียนรูและนํามาพัฒนา

ระบบการดูแลรักษาฟนฟูสภาพผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ 

5.4 ศูนยตะวันฉาย ไดจัดโครงการติดตามการรักษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเย่ียมบานผูปวย

ปากแหวงเพดานโหวแบบบูรณาการ ในชวงวันเสารท่ี 8 ,15 ,22 และ 29 กุมภาพันธ 2563 ในโครงการมี

กิจกรรม 2 กิจกรรม ดังน้ี   

  1. โครงการติดตามผลลัพธการรักษาผูปวยปากแหวง เพดานโหว ชวงอายุ 18 ปข้ึนไป 

- เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตและการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวรายเกาอายุ 

18 ปข้ึนไป  

- เพ่ือแนะแนวหรือสรางอาชีพใหแกผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ และครอบครัว 

2. โครงการเย่ียมบานผูปวย 

- ลงพ้ืนท่ีเย่ียมบานผูปวยและครอบครัวท่ีขอความชวยเหลือ หรือท่ีประเมินจาก

ทีมสหวิทยาการแลว 

 ไดทําการประเมินการฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 37 ขอ ทักษะชีวิต 82 ขอ และการจัดการทางสังคม 

9 สวน ใชเวลาสัมภาษณ 45 นาที พรอมศึกษาประวัติการรักษาผูปวย ดําเนินการ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 63)  

ผลการศึกษา: เพศชายชวงอายุ 12-15 ป 13 รายเทากัน (65%) สุขภาพอยูระดับดีมากไดศึกษาตามเกณฑ 

ไมไดอบรมพัฒนาทักษะฯ 14 ราย (70%) ดํารงชีวิตโดยการเงินไมเพียงพอถึงเพียงพอปานกลาง 11 ราย (55%) 

ดานสังคมไดรับความเคารพ มีสวนรวมและมีบทบาทในการตัดสินใจ การเสริมสรางพลังอํานาจ มีสิทธิในการ

ตัดสินใจอยูในระดับนอยถึงปานกลาง 13 ราย เทากัน (65%) นโยบายประเทศเอ้ือสิทธิใหดี สวนทักษะชีวิต

ตองการคนหาความถนัดแนะแนวอาชีพ 19 ราย (95%) ตระหนักรูในตนเองอยูในระดับตํ่า 20 ราย (100%) 

การจัดการทางสังคมการเงินไมเพียงพอ ไมมีคาเดินทาง มีหน้ีสิน และไมทราบแหลงชวยเหลือ 

ผลสรุป: สุขภาพดีถึงดีมากเปนสวนใหญ การศึกษาตามเกณฑ การดํารงชีวิตสวนใหญการเงินไมเพียงพอ ดาน

สังคมและการเสริมสรางพลังอํานาจอยูในเกณฑดี ดานตระหนักรูในตนเองอยูในเกณฑตํ่าจําเปนตองไดรับการ

พัฒนาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 

 5.5 วันท่ี 20 กุมภาพันธ  2563 ทีมแพทย พยาบาล จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ จํานวน      

40 คน เขาศึกษาดูงานการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว ณ หองบรรยาย 1 และศูนยตะวันฉาย คณะ

แพทยศาสตร  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาดูงานระบบการบริหารงานและการฏิบัติงานดานการดูแลรักษา

ผูปวยปากแหวงเพดานโหว ผลลัพธคือ ไดรับความรูทางดานการดูแลรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว                   

ท่ีสมบูรณแบบรวมกับทีมสหวิทยาการ 

 5.6 วันท่ี 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2563  จัดโครงการการบริการท่ีสมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยภาวะ

ปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน คร้ังท่ี 8                     
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ณ โรงแรมอินภาวา และศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานบานไผ (ศูนยมีชัย) อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน  โดยมี 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาการบริการท่ีสมบูรณแบบในการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะ

และใบหนา ใหมีความสมบูรณแบบครอบคลุมท้ัง 5 ดานอยางเปนระบบ ไดแก สุขภาพ การศึกษา การ

ดํารงชีวิต สังคม และการเสริมสรางพลังอํานาจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน อยางบูรณาการ 2) เพ่ือใหความรู

เก่ียวกับแนวทางการดํารงชีวิตแบบใหมและเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

ผูปวย ครอบครัว และเพ่ือน โดยมีกระบวนการ คือ แบงกลุมผูเขารวมประชุมเปน 3 กลุม ตามชวงอายุ คือ 

กลุม 1 : อายุ 7-12 ป เขารวม 14 คนกลุม 2: อายุ 13-17 ป เขารวม 30 คน กลุม 3 : ผูปวย (อายุต้ังแต 18 ป 

ข้ึนไป) และครอบครัว เขารวม 40 คน เขารวมทํากิจกรรมสรุปผลตามวัตถุประสงค ดังน้ี 1) ผูปวยไดรับการ

บริการท่ีสมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและพิการทางศีรษะและใบหนาใหมีความสมบูรณ

แบบครอบคลุมท้ัง 5 ดานอยางเปนระบบ ไดแก สุขภาพ การศึกษา การดํารงชีวิต สังคม และการเสริมสราง

พลังอํานาจ ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนอยางบูรณาการ 2) ผูปวย ครอบครัว และเพ่ือนไดรับความรูเก่ียวกับแนว

ทางการดํารงชีวิตแบบใหม และเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ผูปวย ครอบครัว และเพ่ือนมีความเขาใจ และ

สัมพันธภาพท่ีดีข้ึน ผลลัพธ 1) ผูปวยไดเขารับการรักษาอยางเปนระบบ รอยละ 80 2) ผูปวยไดรับการบริการท่ี

สมบูรณแบบครอบคลุมท้ัง 5 ดาน   3) มีผูเขารวมโครงการรอยละ 77.27 และ 4) ผูเขารวมโครงการมีความพึง

พอใจตอการจัดโครงการระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.6 
 

ประมวลภาพการฝกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางดานการแพทย ประชุมวิชาการ และการพยาบาล

เฉพาะทาง (Training center)  
 

1) โครงการประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟก ดานการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแต

กําเนิดของศีรษะและใบหนา คร้ังท่ี 9 “ความรวมมือระดับภูมิภาคและสากล เพ่ือการดูแลผูปวยปากแหวง

เพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา” วันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรมพลู

แมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแกน 
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2) ทีมแพทยจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เนปาล ออสเตรเลีย กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน

มา เขาศึกษาดูงาน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนยตะวันฉาย หองผาตัด หอผูปวย 2ข คลินิกฝกพูด 

โรงพยาบาลศรีนครินทร 
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  3) เขารวมประชุมเสวนาเครือขายการดูแลรักษาฟนฟูสภาพผูปวยปากแหวงเพดานโหวภาคเหนือ วันท่ี 19-20     

ธันวาคม  2562 ณ วาย. เอ็ม.ซี.เอ จังหวัดเชียงราย 
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4) โครงการติดตามการรักษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเย่ียมบานผูปวยปากแหวงเพดานโหวแบบ                 

บูรณาการ ในพ้ืนท่ี  จังหวัดขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด และกาฬสินธุ ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2563 
 

   
 

 

    

 

 

 

 

 

 

ผูปวยจังหวัดกาฬสินธุ 
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ผูปวยจังหวัดรอยเอ็ด 

 

 
 

 
 

ผูปวยจังหวัดมหาสารคาม 
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ผูปวยจังหวัดขอนแกน 

 

5) ทีมแพทย พยาบาล จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ จํานวน 40 คน เขาศึกษาดูงานการดูแลรักษา

ผูปวยปากแหวงเพดานโหว วันท่ี 20 กุมภาพันธ  2563 ณ หองบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร ศูนยตะวันฉาย

คลินิกทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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6) โครงการการบริการท่ีสมบูรณแบบเพ่ือการดูแลผูปวยภาวะปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิด

ของศีรษะและใบหนา ในพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน คร้ังท่ี 8 วันท่ี 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ โรงแรมอินภาวา 

และศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานบานไผ (ศูนยมีชัย) อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
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6. การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ ดานมาตรฐาน 

ดานบุคลากร เปนตน 

 การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ ดานมาตรฐาน 

ดานบุคลากร ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 6.1 ดานขอมูล ศูนยตะวันฉายมีระบบฐานขอมูล ท่ีสามารถใชเปนแหลงอางอิงดานขอมูลขาวสาร              

ท่ีนาเช่ือถือไดไมวาจะเปนขอมูลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ท่ีเขารับรักษากับโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะ

แพทยศาสตร และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนผูปวยอยูในฐานขอมูล

ท้ังส้ิน 2,283 ราย โดยมีเจาหนาท่ีศูนยตะวันฉายลงทะเบียนผูปวยเพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลภาพตามชวง

ของการรักษา รวมท้ังขอมูลการผาตัด และยังสามารถคนหาและออกรายงานผูปวยตามชวงอายุ ตามการ

วินิจฉัยโรค ตามจังหวัดท่ีลงทะเบียน เปนตน ซ่ึงทีมสหสาขา นักวิชาการ และนักวิจัย หรือผูท่ีสนใจอ่ืน  ๆ

สามารถขอใชขอมูลของศูนยเพ่ือประโยชนในดานการดูแลรักษา ดานวิชาการ และวิจัยได 

 6.2 ดานวิชาการ ศูนยตะวันฉายเปนหนวยงานท่ีผลิตเอกสาร หนังสือ คูมือ ตําราวิชาการตาง  ๆอยาง

ตอเน่ือง ท้ังในดานความรู การใหคําปรึกษา อุบัติการณการเกิดภาวะปากแหวงเพดานโหวฯ ตําราวิชาการตาง  ๆ

ท่ีรวมนิพนธแบบสหวิทยาการ จนเปนท่ียอมรับและเผยแพรไปในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการเปนศูนย

ท่ีจัดประชุมเผยแพรองคความรูใหกับเครือขายและทีมผูรวมรักษา ท้ังผูปกครองและชุมชนท่ีรวมดูแล และยัง

เผยแพรดานวิชาการไปยังกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงมาเปนเวลายาวนานดวย 

 6.3 ดานมาตรฐาน ศูนยตะวันฉายไดใหบริการ การดูแล รักษาผาตัด และฟนฟูสภาพผูปวยปากแหวง

เพดานโหวฯ ตามมาตรฐานสากล ตาม Americleft และ Urocleft โรงพยาบาลศรีนครินทรไดรับการรับรอง

เปนโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพ และศูนยตะวันฉายเปนหน่ึงในศูนยการดูแลช้ันเลิศของโรงพยาบาล มีทีมการดูแลท่ี

ครอมสายงาน เชน Patient Care Team Cleft lip-Palate (PCT CL-CP) คณะกรรมการพัฒนาสูความเปน

เลิศ และชุมชนนักปฏิบัติ (Cop CL-CP) เปนตน ดังน้ัน กระบวนการ หรือระบบการดูแลตาง  ๆจึงดําเนินการ

อยางมีมาตรฐาน ตรวจสอบได มีตัวช้ีวัดท่ีเทียบเทาระดับสากลเปนตัวกํากับ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

เพ่ือประเมินคุณภาพการดูแลรักษาใหไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง  

 6.4 ดานบุคลากร ศูนยตะวันฉายมีทีมท่ีรวมดูแลรักษาผาตัดและฟนฟูสภาพรวมท้ังส้ิน 14 สาขาวิชา 

ประกอบดวย 1) ศัลยแพทยตกแตง และศัลยแพทยชองปากและกระดูกขากรรไกร 2) ทันตแพทยจัดฟน           

3) นักแกไขการพูด  4) กุมารแพทย  5) โสต ศอ นาสิก แพทย 6) นักแกไขการไดยิน 7) ประสาทศัลยแพทย             

8) ทันตแพทยสําหรับเด็ก 9) วิสัญญีแพทย 10) สูตินรีแพทย 11) จิตแพทยและนักจิตวิทยา 12) รังสีแพทย            

13) พยาบาล และ 14) นักสังคมสงเคราะห ซ่ึงบุคลากรในแตละทีมเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะ

ดานท่ีมีประสบการณในการดูแลรักษาผาตัด ใหคําปรึกษา และฟนฟูสภาพกลุมผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ มา

เปนเวลายาวนานมากกวา 10 ป หลาย  ๆทานเปนผูนําในดานวิชาการและวิจัย ท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
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รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และชํานาญการพิเศษในการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวมากกวา    

20 ทาน รวมท้ังศูนยยังมีทีมสนับสนุนท่ีมีความรูความสามารถท่ีปฏิบัติงานสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจของศูนย 

จํานวน 7 คน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของทีมสหวิทยาการใหแสดงศักยภาพไดอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 

 6.5 การมีทรัพยสินทางปญญา และนวัตกรรม ศูนยตะวันฉายไดมีการพัฒนานวัตกรรม อันเปน

ประโยชนตอผูปวย ผูปกครอง และทีมสหวิทยาการ และดําเนินการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรตางๆ อยาง

ตอเน่ือง เชน ผลงานนวัตกรรมอุปกรณปรับแตงจมูกสําหรับผูปวยปากแหวงเพดานโหว หรือ Nasal Creator 

Device เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 15395 ออกให ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

 สรุป การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) เชน ดานขอมูล ดานวิชาการ ดาน

มาตรฐาน ดานบุคลากรของทีมสหวิทยาการของศูนยตะวันฉาย ไดปรากฏมาอยางตอเน่ืองนับเปน 10 ป ทําให

ศูนยเปนท่ีรูจักและยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เปนแหลงอางอิงไดท้ังดานขอมูล ดานวิชาการท้ังองค

ความรูและการศึกษาวิจัย ท่ีเก่ียวกับภาวะปากแหวงเพดานโหวฯ มาตรฐานในการดูแลท่ีเทียบเทาในระดับ

สากล และดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานในการดูแล รักษาผาตัด และฟนฟูสภาพผูปวยปาก

แหวงเพดานโหวฯ ตลอดมาและพัฒนาอยางตอเน่ืองจนสามารถขยายผลไปสูกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 

7. การเปนหนวยงานระดับชาติและสนับสนุนนโยบายของงานดูแลผูปวย (national body and policy 

advocacy) 

การเปนหนวยงานระดับชาติเพ่ือเปนแหลงอางอิง (national body and policy advocacy) สําหรับ

หนวยงานศูนยตะวันฉายน้ัน ไดสรางช่ือเสียงในดานการดูแล รักษาผาตัด และฟนฟูสภาพในกลุมผูปวย                

ปากแหวง เพดานโหวฯ อยางสมบูรณแบบมาเปนเวลายาวนาน จนสามารถสรางเปนรูปแบบ tawanchai 

comprehensive care model ขยายผลไปยังภูมิภาคในสปสช เขต 7 รอย-แกน-สาร-สินธุ และเขต 9 จังหวัด

บุรีรัมย รวมท้ังในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงราย และขยายผลไปยังกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ไดแก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมาร เปนตน จนทําใหศูนยตะวันฉาย

เปนหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับและอางอิงไดท้ังในระดับชาติและนานาชาติตามท่ีกลาวมา 

การสรางผลงานของหนวยงาน ไมวาจะเปนดานวิชาการ การจัดประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติตลอดระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะในการประชุมรวมกับสมาคมฯ  

ศูนยตะวันฉาย รวมกับสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหวฯ ไดจัดประชุมวิชาการระดับเอเชีย-

แปซิฟก ดานการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา คร้ังท่ี 9 

“ความรวมมือระดับภูมิภาคและสากล เพ่ือการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของ

ศีรษะและใบหนา” และ การประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหวง เพดานโหว  ใบหนาและศีรษะ แหง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 12 (The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Congress 2019 

“Regional & Global Partnership of Comprehensive Care in Cleft Lip-Palate and Craniofacial 
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Deformities” And the 12th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial 

Association (THAICLEFT) ระหวางวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 มีผูเขาประชุม 361 คน จาก 17 ประเทศ 

ประกอบดวย แพทย/ทันตแพทย 226 คน (62%) เพศชาย 211 คน (58%)  คนไทย 184 คน (60%) ประเทศ

พัฒนามีความพรอมในการดูแลผูปวยทุกดาน ประชาชนมีความรู และปองกันภาวะปากแหวงเพดานโหวได มี

เครือขายการดูแลท่ีเปนระบบ เขาถึงศูนยบริการเฉพาะทาง ผูปวย/ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตเทาเทียมคนปกติ 

สวนประเทศกําลังพัฒามีความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบการดูแลใหเทียบเทาสากล แตยังคงมีปญหาการขาด

แคลนในหลายดาน จึงตองขอความชวยเหลือจากองคกรไมแสวงหากําไร มีความพึงพอใจในการเขาประชุม

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄=4.22, SD=0.843) สรุปผล : ประเทศพัฒนามีความพรอมในการดูแลทุกดาน 

กลุมประเทศกําลังพัฒนาตองการจะพัฒนาการดูแลใหเปนระบบแตมีขอจํากัดหลายดาน จึงตองการความ

ชวยเหลือจากองคกรไมแสวงหากําไร สวนดานการประชุมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึง

นับเปนความสําเร็จของหนวยงานในดานวิชาการอยางย่ิง 

 การสรางผลงานของหนวยงาน ในดานการวิจัย นับต้ังแตศูนยตะวันฉายไดรับอนุมัติใหเปนศูนยวิจัย

ผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยไดดําเนินการดานการวิจัยท่ีตอบสนองตอวิสัยทัศน

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนอันเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย โดยการเผยแพรผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ภาวะความพิการของใบหนาและศีรษะในวารสารการวิจัยระดับชาติและนานาชาติเชนวารสารจดหมายเหตุทาง

การแพทย แพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (Journal of the Medical Association of 

Thailand) The Cleft Palate-Craniofacial Journal, Journal of Craniofacial Surgery เปนตน 
 

การนําเสนอผลงานในลักษณะของวิทยากรรับเชิญ ( invited speaker) ในระดับนานาชาติ  

1. ศ.นพ.บวรศิลป เชาวนช่ืน เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง APCC as Regional & Global Partnership 

Role Past, Present, and Future ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and 

Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019)  เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูล

แมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

2. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง VPI Management ในงานประชุม                  

The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019)  

เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

3. รศ.ดร.ทพ.พูนศักด์ิ ภิเศก และ ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ วิทยากรบรรยายเร่ือง Management                            

of ABG for CLP Patients ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial 

Deformities Congress 2019 (APCC 2019)  เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน 

ราชา ออคิด 
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4. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี วิทยากรบรรยายเร่ือง Applications for Early Language and 

Speech Stimulation in Toddlers: Literature Reviewในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-

Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

5. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง Comprehensive Care Management by Nurse 

Coordinatorในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities 

Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

6. นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ วิทยากรบรรยายเร่ือง Pre and Post Operative Care ในงาน

ประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 

2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

7. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง Nurse, Speech, Psychosocial, Social Workers & 

Others Care ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities 

Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

8. นางสุนทรี นํ้าใจทหาร วิทยากรบรรยายเร่ือง Breast feeding for CLP Patients ในงานประชุม 

The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019) 

เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

9. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี วิทยากรบรรยายเร่ือง Community Based Speech & Quality of 

Life in Cleft Careในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial 

Deformities Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน 

ราชา ออคิด 

10. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี วิทยากรบรรยายเร่ือง Innovation in Cleft Lip Palate Treatment 

interdisciplinary Care Team Nasoarticulator ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate 

and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรม

พูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 
 

การนําเสนอผลงานในลักษณะของวิทยากรรับเชิญ ( invited speaker) ในระดับชาติ 

1. นางสุธีรา ประดับวงษและ นางยุพิน ปกกะสังข วิทยากรบรรยายเร่ือง การปองกันความผิดปกติ

ปากแหวงเพดานโหวต้ังแตกําเนิด ในการประชุม การประชุมเสวนาเครือขายการดูแลรักษาผูปวยปากแหวง

เพดานใหวภาคเหนือ ความรวมมือปองกันความผิดปกติต้ังแตกําเนิด เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ วาย. เอ็ม. 

ซี. เอ. จังหวัดเชียงราย 
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2. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง "เม่ือทารกปากแหวงเพดานโหว พอแมครอบครัวจะ

เปนอยางไร" ในการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฐมภูมิรวมกับทุติยภูมิภายใตโครงการการพัฒนา

ระบบการดูแลเด็กปากแหวงเพดานโหวแลเด็กพิเศษแบองครวมไรรอยตอ ระยะท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 

2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 

3. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง การสนับสนุนผูปกครอง (ทําไมตองสนับสนุน

ผูปกครอง สอน/ ฝกทักษะดานอะไรบาง) ในการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฐมภูมิรวมกับตติยภูมิ 

ภายใตโครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปากแหวงเพดานโหวแลเด็กพิเศษแบบองครวมไรรอยตอระยะท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม 

4. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง อุปสรรคของความเปนเลิศ ในการประชุมโครงการ

ฝกอบรมเร่ือง การดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว และการทําเคร่ืองมือ Korat NAM ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 8-11 กันยายน 2563 หองประชุมชางเผือก ช้ัน 7 อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

5. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ือง การทํางานของศูนยเฉพาะทางดานการดูแลผูปวยท่ีมี

ความผิดปกติบนใบหนาและศีรษะ ในการประชุมโครงการฝกอบรมเร่ือง การดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว 

และการทําเคร่ืองมือ Korat NAM ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 8-11 กันยายน 2563 หองประชุม

ชางเผือก ช้ัน 7 อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

6. นางสุธีรา ประดับวงษ วิทยากรบรรยายเร่ืองงานการพยาบาล ในการประชุมโครงการฝกอบรมเร่ือง 

การดูแลผูปวยปากแหวง เพดานโหว และการทําเคร่ืองมือ Korat NAM ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือ

วันท่ี 8-11 กันยายน 2563 หองประชุมชางเผือก ช้ัน 7 อาคารผูปวยนอกและอานวยการ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 
 

การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและมี abstract ใน proceeding (สมาชิกใน

กลุม/ ศูนย)  

1. นางสุธีรา ประดับวงษ นางยุพิน ปกกะสังข ศ.นพ.บวรศิลป เขาวนช่ืน The Roles and 

Outcomes of Nurse Coordinator and Nurse Specialist in CleftPatients and Interdisciplinary 

Team Care ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities 

Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

2. นางสาวณัฏฐาพร ปยะสาธุกิจ ศ.นพ.บวรศิลป  เชาวน ช่ืน รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี                                 

เอ้ือมพร  สุมมาตย Long Term Speech and Language Outcomes in 8-12 Year-Old Children Non 

Syndromic Cleft Palate with or without Cleft Lips Care ในงานประชุม The 9 th Asian Pacific Cleft 
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Lip-Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 พฤศจิกายน 

2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 

3. นายเลิศชัย แกวภักดี รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี อ.ดร.อภิศักด์ิ พัฒนจักร Applications for Early 

Language and Speech Stimulation in Toddlers Literature Review ในงานประชุม The 9 th Asian 

Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities Congress 2019 (APCC 2019) เม่ือวันท่ี 11-12 

พฤศจิกายน 2562 โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด 
 

สรุป จึงกลาวไดวา ศูนยตะวันฉาย ในการเปนหนวยงานระดับชาติท่ีสามารถใชเปนแหลงอางอิงได ท้ัง

ดานการดูแล รักษาผาตัด และฟนฟูสภาพกลุมผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ อยางสมบูรณแบบจนสามารถเปน

ตนแบบในการดูแล และขยายผลไปยังกลุมประเทศขางเคียงได ในดานวิชาการศูนยไดจัดการประชุมวิชาการ

ดานองคความรู การแลกเปล่ียนประสบการณในดานวิชาการ การวิจัยท้ังในและตางประเทศจนเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับในปจจุบัน สวนในดานการวิจัย ศูนยไดเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเปนประจําทุกป 

ดังน้ันจึงกลาวไดวาศูนยตะวันฉายเปนหนวยงานระดับชาติท่ีสามารถใชเปนแหลงอางอิงในดานผูนําการดูแล

รักษา ดานวิชาการ และวิจัยได 
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บทที่ 3  

สรุปผลการดาํเนินงาน ปญหา ขอเสนอแนะ และแผนดาํเนินงานในปตอไป 
 

จากท่ีกลาวมา ในบทนําถึงความเปนมาในการจัดต้ังศูนยตะวันฉาย และศูนยการดูแลเฉพาะทางฯ ซ่ึง

กลาวถึงภาวะปากแหวงเพดานโหว รวมท้ังการดูแลรักษาตามชวงอายุแบบสหวิทยาการ และผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 2563 ตามกรอบการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง (Excellence center)                    

7 องคประกอบน้ัน สามารถสรุปในภาพรวมไดดังน้ี  
 

 3.1  สรุปผลการดําเนินงาน 

  3.1.1 ภาวะปากแหวงเพดานโหวถือเปนอุบัติการณท่ีสูงท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ

ประเทศไทย คือ 2.00 รายตอเด็กแรกเกิด 1,000 ราย หรือประมาณการ 600 รายตอป 

  3.1.2 ภาวะปากแหวงเพดานโหวเปนความพิการแตกําเนิดท่ีสงผลกระทบตอปญหาหลายระบบ 

โดยใชเวลาในการรักษาท่ียาวนาน ต้ังแตระยะกอนต้ังครรภ จนกระท่ังคลอด และเจริญเติบโตเปนผูใหญในชวงอายุ

ประมาณ 19-20 ป ซ่ึงข้ึนกับภาวะความรุนแรงของโรครวมท้ังคารักษาพยาบาลดวย 

  3.1.3 การดูแลรักษาตองอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพประมาณ 13 สาขา เพ่ือรวมใหการดูแลรักษา 

ผาตัด และฟนฟูสภาพอยางสมบูรณแบบท้ังดานรางกายและจิตใจ ครอบคลุมท้ัง 5 ดาน คือ 1) ดานสุขภาพ 

เพ่ือใหอวัยวะตาง  ๆท้ังในดานภาพลักษณความสวยงาม และการทํางานไดใกลเคียงปกติท่ีสุด 2) ดานการศึกษา  

3) ดานการดํารงชีวิต 4) ดานสังคม และ 5) ดานเสริมสรางพลังอํานาจ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมผูปวยใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคา ตอบแทนสูสังคมได รวมท้ังครอบครัวและชุมชนเกิดความรวมมือและสราง

ชุมชนท่ีเขมแข็งตอไปได 

  3.1.4 โรงพยาบาลศรีนครินทรไดเปดใหบริการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว และ

ดําเนินการดูแลรักษาอยางครบวงจรจนถึงปจจุบัน โดยมีศูนยตะวันฉายและพยาบาลชํานาญการพิเศษในการ

พยาบาลผูปวยปากแหวงเพดานโหว ทําหนาท่ีในการดูแลและประสานงานการดูแล(Care and Coordinator) และ

ทําหนาท่ีผูจัดการการดูแล (Case Manager) ต้ังแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน รวมท้ังเจาหนาท่ีสายสนับสนุน

ศูนยตะวันฉายท่ีรวมประสานงาน อํานวยความสะดวกใหกับผูปวยและครอบครัว 

  3.1.5 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปด“ศูนยการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวและความพิการแตกําเนิดของศีรษะและ

ใบหนา มหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตโครงการตะวันฉาย” เม่ือวันจันทรท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547  

 3.1.6 การใหบริการระดับเหนือตติยภูมิ (Super-tertiary care) ในกลุมผูปวยปากแหวง เพดาน

โหว จนไดรับแตงต้ังเปนหน่ึงในศูนยความเปนเลิศของโรงพยาบาลศรีนครินทร ภายใตช่ือ“ศูนยความเปนเลิศตะวัน

ฉาย เพ่ือผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการแตกําเนิดของศีรษะและใบหนา” โดยทําพิธีเปดปายศูนย
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ความเปนเลิศฯ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 การบริการประกอบดวย การจัดระบบการใหบริการเฉพาะทาง

และการประสานงาน การใหบริการดูแล ผาตัด รักษา และฟนฟูสภาพแบบสหวิทยาการ การมีระบบฐานขอมูล

คนไขท่ัวไป การมีอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทยท่ีทันสมัยและเฉพาะโรคท่ีเพียงพอ ภายใตการประสานงานการ

ดูแลของพยาบาลประสานงานและทีมสนับสนุนศูนยตะวันฉาย  

  3.1.7 การเปนศูนยรับ-สงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน  ๆ(referral center) ในดานการรับและสง

ตอมารดา/ครอบครัวท่ีมีความเส่ียงในการต้ังครรภบุตรท่ีมีภาวะปากแหวงเพดานโหว การรับ-สงตอมารดา/

ครอบครัวท่ีต้ังครรภมารับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมถึงความพิการรวม และคลอดบุตรมีภาวะปากแหวงเพดานโหว 

รวมท้ังการรับ-สงตอผูปวยปากแหวงเพดานโหวเพ่ือเขารับการดูแลในดานสารอาหาร การใหนมแม การผาตัดรักษา 

การฝกพูด ตรวจหู ตรวจการไดยิน และจัดฟน เปนตน โดยศูนยท่ีมีความพรอมในดานเคร่ืองมือและอุปกรณ

ทางการแพทยท่ีทันสมัย (High Technology)อยางเพียงพอตอการใหบริการผูปวย โดยมีมูลนิธิตะวันฉายฯ ซ่ึงเปน

องคกรสาธารณกุศลใหการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองมือแพทยท่ีมีราคาสูงท่ีไมสามารถเบิกจาก

สิทธิพ้ืนฐานได มาใชกับผูปวยไดอยางท่ัวถึง ครอบคลุมท้ังผูปวยจากโรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 

และคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   3.1.8 การมีเครือขายระดับชาติและนานาชาติ (network) ของศูนยตะวันฉายครอบคลุมในทุก

ดาน ไมวาจะเปนดานการดูแลรักษา ดานวิชาการ และดานการวิจัย รวมท้ังเครือขายความรวมมือในเร่ืองทุน

สนับสนุนตอการรักษาผูปวย ดานวิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการเปนตน  

3.1.9 การเปนศูนยกลางวิจัยทางการแพทยเฉพาะทาง (research and development 

center) มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพในวารสารทางการแพทย ซ่ึงในปน้ีมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ

ท้ังหมดจํานวน 4 เร่ือง และรอตอบรับการตีพิมพจํานวน 10 เร่ือง 

  3.1.10 การเปนศูนยฝกอบรมศึกษาดูงานท้ังทางดานแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง (Training 

center) เปนศูนยฝกอบรมศึกษาดูงานท้ังทางดานการแพทย และการพยาบาลเฉพาะทาง (Training center) 

รวมท้ังการจัดประชุมวิชาการ ถายทอดองคความรู และการศึกษาดูงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังหมด

จํานวน 6 คร้ัง  

3.1.11 การเปนแหลงอางอิงเฉพาะดาน (reference center) ในดานขอมูล ดานวิชาการ ดาน 

มาตรฐาน และดานบุคลากรของศูนยตะวันฉาย ไดปรากฏมาอยางตอเน่ืองนับเปน 10 ป ทําใหศูนยเปนท่ีรูจักและ

ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เปนแหลงอางอิงไดท้ังดานขอมูลท่ีเก่ียวกับภาวะปากแหวงเพดานโหวฯ 

วิชาการท้ังดานองคความรูและการศึกษาวิจัย มาตรฐานในการดูแลท่ีเทียบเทาในระดับสากล และดานบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถเฉพาะดานในการดูแล รักษาผาตัด และฟนฟูสภาพผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ ตลอดมา 

  3.1.12 การเปนหนวยงานระดับชาติเพ่ือเปนแหลงอางอิง (national body and policy 

advocacy) ศูนยตะวันฉายเปนหนวยงานท่ีสามารถใชเปนแหลงอางอิงได ท้ังดานการดูแล รักษาผาตัด และฟนฟู
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สภาพกลุมผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ อยางสมบูรณแบบจนสามารถเปนตนแบบในการดูแล และขยายผลไปยัง

กลุมประเทศขางเคียงได ในดานวิชาการศูนยได จัดการประชุมวิชาการดานองคความรู การแลกเปล่ียน

ประสบการณในดานวิชาการ การวิจัยท้ังในและตางประเทศจนเปนท่ีรูจักและยอมรับในปจจุบัน สวนในดานการ

วิจัย ศูนยไดเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเปนประจําทุกป ดังน้ันจึงกลาวไดวาศูนยตะวันฉายเปน

หนวยงานระดับชาติท่ีสามารถใชเปนแหลงอางอิงในดานผูนําการดูแลรักษา ดานวิชาการ และวิจัยได 
 

 3.2 ปญหาและอุปสรรค 

  3.2.1 จากนโยบายดานสาธารณสุขของประเทศทําใหผูปวยจํานวนมากไมสามารถเขาถึงการ

บริการของศูนยการดูแลเฉพาะทางได โดยเฉพาะศูนยการดูแลของโรงพยาบาลท่ีไมไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จึงเกิดการรักษาท่ีไมตอเน่ือง ไมสามารถประเมิน และติดตามคุณภาพการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  การเขาถึงบริการการรักษาของผูปวยในศูนยการดูแลเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพในดานการรักษาท่ี

สมบูรณแบบยังไมครอบคลุมท้ัง 5 ดาน คือ ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานสังคม ดานการดํารงชีวิต และดานเสริมสราง

พลังอํานาจ รวมท้ัง ดานขอมูล ขาวสาร ในเร่ืองภาวะของโรค การปองกัน การรักษา การฟนฟูสภาพ และแหลงสนับสนุน

ตางๆ  เปนตน 

  3.2.3 ภาวะเศรษฐกิจยังสงผลกระทบตอผูดูแล/ครอบครัวในการเขารับการรักษาอยางตอเน่ือง 

ถึงแมวารัฐบาลจะชวยเหลือในดานคารักษาพยาบาล และคาเดินทางในบางสวนแลวก็ตาม 

  3.2.4 ยังมีผูปวยปากแหวงเพดานโหวจํานวนหน่ึงท่ียังไมไดรับการรักษาตามชวงอายุท่ีเหมาะสม 

  3.2.5 ยังมีผูปวยปากแหวงเพดานโหวจํานวนมากท่ีตองการผาตัดแกไขความพิการทุติยภูมิหรือ

การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพดานอ่ืน  ๆรวมดวย เชนการฝกพูด การจัดฟน และการผาตัดแกไขหลังการผาตัดคร้ัง

แรก 

 3.2.6 การขาดความรูความเขาใจของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวของในการ

ดูแลและเครือขาย ในดานภาวะของโรค การรักษาตามชวงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ หนวยงานท่ีใหการดูแล

รักษาเฉพาะทาง และการใหคําแนะนําเบ้ืองตนในเร่ืองการใหนมหรือสารอาหาร เปนตน 

 3.2.7 ระบบสาธารณสุขท่ียังตองอาศัยการสงตอของสถานพยาบาลอยางเปนระบบ ยังเปน

อุปสรรคตอผูปวยท่ีจะไดรับเอกสารการสงตอการรักษา หรือแมไดรับการสงตอการรักษาแตก็ไมสามารถเลือก

สถานพยาบาลหรือศูนยดูแลเฉพาะทางท่ีตองการไปรักษาตอได 

 3.2.8 ระบบบริการสุขภาพในโครงการ “ย้ิมสวย เสียงใส” ยังไมสามารถจัดระบบใหเกิดความ

สะดวกและเขาถึงของผูปวยกลุมน้ีได ยกตัวอยางเชน การผาตัด หรือการนอนโรงพยาบาลดวยเหตุอ่ืน  ๆของผูปวย

กลุมน้ี จะตองไดการสงตัวจากตนสังกัดจึงจะสามารถใชสิทธิประกันสุขภาพได แตในดานการตรวจหู ตรวจการได

ยิน และฝกพูด รวมท้ังการจัดฟน ไมตองใชใบสงตัว เพราะยังเหมาจายตอหัวในโครงการย้ิมสวยเสียงใสได จึงเกิด

ความสับสนท้ังตนสังกัด และผูปวยเองในส่ิงท่ีตองปฏิบัติในการเขารักษาท่ีตอเน่ือง 
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 3.2.9 กลุมผูปวยปากแหวงเพดานโหวท่ีอยูในวัยทํางานและใชสิทธิประกันสังคมในการเขารับการ

รักษาพยาบาล ขาดโอกาสในการไดรับการเขารับการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมหรือศูนยการดูแลเฉพาะทาง เพราะ

ตองมีการสงตัวจากโรงพยาบาลประกันสังคมตนสังกัด ซ่ึงสวนใหญโรงพยาบาลประกันสังคมตนสังกัดจะไมสงตอ

การรักษาผูปวยกลุมน้ี เพราะถือวาอาการเจ็บปวยไมไดเกิดจากการทํางาน และมีความเขาใจวาการผาตัดกลุมโรคน้ี

คือการศัลยกรรมตกแตงซ่ึงจะไมสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดซ่ึงทางศูนยฯ ไดกําหนดแนวทางชวยเหลือ

โดยใชเงินของศูนยการดูแลฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ จายคารักษาพยาบาลใหผูปวยกลุมน้ี 

 3.3  ขอเสนอแนะ 

  3.3.1 ผูปวยปากแหวงเพดานโหวท่ีไดรับการรักษาคร้ังแรก จําเปนตองไดรับการรักษาโดยทีม              

สหสาขาวิชาชีพ และผูท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ืองจนอายุประมาณ 19-20 ป โดยควรมีการกําหนดเปาหมายการดูแล

ท้ังดานภาพลักษณความสวยงาม การพูด การสบฟน ดานจิตใจและสังคม มีการดูแลและประเมินผลลัพธในชวง

ระยะเวลาท่ีสําคัญ ต้ังแตชวงกอนการต้ังครรภ ระหวางการต้ังครรภ หลังคลอด ขวบปแรก และชวงอายุ 5 ป 10 ป 

และ 19 ปตาม THAICLEFT Outcome เพ่ือใหไดผลลัพธการรักษารวมท้ังคุณภาพการดูแลท่ีดีอยางตอเน่ืองและ

สมบูรณแบบ 

  3.3.2 ควรสงเสริมการจัดต้ังศูนยการดูแลผูปวยเฉพาะทาง โดยสรางระบบการดูแลแบบเปน

ศูนยกลาง เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการเขาถึงบริการ การติดตามคุณภาพการรักษาตลอดจนการวิจัยเพ่ือการ

ปองกันภาวะพิการ และการพัฒนาคุณภาพการรักษาผูปวยกลุมน้ีตอไปในอนาคต 

  3.3.3 ควรมีการสนับสนุนดานงบประมาณใหกับศูนยการดูแลเฉพาะทาง พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัด

ของหนวยงานเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.4  ควรมีการประสานงานกับสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหง 

ประเทศไทย และองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดูแล เพ่ือสรางคุณภาพ มาตรฐานในการดูแลรักษา การ

เขาถึงบริการของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ และไปในทิศทางเดียวกันท้ังประเทศ  

  3.3.5 ควรมีการกําหนดนโยบายการรักษาพยาบาลของผูปวยกลุมน้ีใหมีความชัดเจน และให

สามารถเขาถึงบริการกับศูนยดูแลเฉพาะทางไดงายข้ึน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูปวยเปนท่ีต้ัง 
 

 3.4 แผนการดําเนนิงานในปตอไป 

3.4.1 ดําเนินการเพ่ือรักษามาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคปากแหวงเพดานโหว และเตรียมความ 

พรอมในการรับรองมาตรฐานฯ คร้ังท่ี 2 (re-accreditation) กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในป               

พ.ศ. 2564 ซ่ึงจะหมดอายุในวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 

3.4.2 พัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยกลุมปากแหวงเพดานโหวอยางตอเน่ือง มีตัวช้ีวัดท่ีสามารถ 

เทียบเคียงในระดับนานาชาติได  
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  3.4.3 พัฒนาระบบการเขาถึงและการดูแลผูปวยในกลุมพิการของใบหนาและศีรษะนํารองดวย              

7 โรคยาก ไดแก 1) Pierre Robin Sequence; PRS 2) Congenital Melanocytic Nevus; CMN 3) Reacher 

Collins Syndrome; TCS 4) Craniosynostosis; CS 5) Frontoethmoidal Encephalomeningocele; FEEM 

6) Craniofacial Microsomia; CFMS 7) Facial cleft ในเร่ืองแนวทางการดูแลรักษาแบบสหวิทยาการ และ

พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือรองรับคุณภาพการดูแล วิชาการและวิจัยตอไป 

  3.4.4 โครงการเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาการดูแลผูปวยปากแหวงเพดานโหวฯ  

  3.4.5 โครงการคนหาผูปวยใหมและติดตามผูปวยท่ีขาดการรักษา 

  3.4.6 พัฒนาระบบการใหบริการผูปวย (One Day Service) 
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สรุปผลความพึงพอใจ ของผูใชบริการของ ณ ศูนยตะวันฉาย ประจําป 2563 

 

รายการ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่  

1.1 มีมารยาท ย้ิมแยม และเต็มใจใหบริการ 0 0 0 2 

(รอยละ 

20.00) 

8 

(รอยละ 

80.00) 

1.2 มีการใหบริการมีความรวดเร็วและ

กระตือรือรน 

0 0 0 2 

(รอยละ 

20.00) 

8 

(รอยละ 

80.00) 

1.3 ใหบริการตอผูใชบริการโดยไมเลือก

ปฏิบัติ 

0 0 0 1 

(รอยละ 

10.00) 

9 

(รอยละ 

90.00) 

1.4 มีความรูและสามารถอธิบาย ช้ีแจง 

แนะนําได 

0 0 0 1 

(รอยละ 

10.00) 

9 

(รอยละ 

90.00) 

1.5 มีเจาหนาท่ีเพียงพอในการใหบริการ 0 0 0 2 

(รอยละ 

20.00) 

8 

(รอยละ 

80.00) 

ดานกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2.1 มีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยาก

ซับซอน 

0 0 1 

(รอยละ 

10.00) 

2 

(รอยละ 

20.00) 

7 

(รอยละ 

70.00) 

2.2 ระยะเวลาในการใหบริการมีความ

เหมาะสมและรวดเร็ว 

0 

 

0 0 3 

(รอยละ 

30.00) 

7 

(รอยละ 

70.00) 

2.3 มีการตอบสนองตอความตองการอยาง

รวดเร็ว 

0 0 1 

(รอยละ 

10.00) 

3 

(รอยละ 

30.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 
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รายการ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

2.4 มีการปฏิบัติงานท่ีมีความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

ดานชองทางการติดตอส่ือสารและสารสนเทศ  

3.1 มีชองทางตาง  ๆในการแลกเปล่ียน

ขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย เชน Website, E-

mail 

0 0 0 3 

(รอยละ 

30.00) 

7 

(รอยละ 

70.00) 

3.2 การติดตอทางโทรศัพทมีความสะดวก 

รวดเร็ว 

0 0 0 5 

(รอยละ 

50.00) 

5 

(รอยละ 

50.00) 

3.3 ขอมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุม 

และทันสมัยตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

3.4 ชองทางแสดงความคิดเห็น สามารถ

ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

ดานการอํานวยความสะดวกและใหบริการ  

4.1 มีการจัดพ้ืนท่ีการใหบริการท่ีสามารถ

อํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการอยาง

เหมาะสม 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

4.2 มีการจัดอุปกรณ และส่ิงอํานวยความ

สะดวกใหแกผูรับบริการอยางเพียงพอ 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

4.3 มีความสะอาด เรียบรอย ภายใน

หนวยงาน 

0 0 0 4 

(รอยละ 

40.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

4.4 มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน

ของผูใชบริการ  

0 0 0 3 

(รอยละ 

30.00) 

7 

(รอยละ 

70.00) 
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รายการ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

4.5 มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยาง

ชัดเจน 

0 0 1 

(รอยละ 

10.00) 

3 

(รอยละ 

30.00) 

6 

(รอยละ 

60.00) 

ดานผลของการใหบริการ  

5.1 ไดรับบริการตรงตามความตองการ 0 0 0 3 

(รอยละ 

30.00) 

7 

(รอยละ 

70.00) 

5.2 ไดรับบริการท่ีถูกตองครบถวน  0 0 0 2 

(รอยละ 

20.00) 

8 

(รอยละ 

80.00) 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในดานใหบริการตอผูใชบริการ

โดยไมเลือกปฏิบัติและมีความรูและสามารถอธิบาย ช้ีแจง แนะนําได คิดเปนรอยละ 90 ดานมีมารยาท ย้ิมแยม 

และเต็มใจใหบริการมีการใหบริการมีความรวดเร็วและกระตือรือรนมีเจาหนาท่ีเพียงพอในการใหบริการและไดรับ

บริการท่ีถูกตองครบถวน คิดเปนรอยละ 80, และดานมีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนระยะเวลาในการ

ใหบริการมีความเหมาะสมและรวดเร็วมีชองทางตาง  ๆในการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีเขาถึงไดงาย เชน Website,              

E-mail และไดรับบริการตรงตามความตองการ คิดเปนรอยละ 70 
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