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บทสรุป 
 

ศูนย์ตะวันฉาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่
กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่
กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในประเทศไทย โดยมีการทำงานร่วมกันแบบ 3 ฟังก์ชัน ได้แก่ ศูนย์การดูแลฯ                  
ศูนย์วิจัยฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ ส่งเสริมให้ศูนย์ตะวันฉายก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลเฉพาะทาง 
โดยมีทีมสหวิทยาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน 
การวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้  และดำเนินงานตามเกณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศประดอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้  

1. การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care)  
2. การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ (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 ศูนย์ตะวันฉาย ยังได้ดำเนินกิจกรรมโดยยึดแนวทางการฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของ
องค์การอนามัยโรค (WHO) ปี  2010 เพ่ือการดูแลผู้ป่ วยที่ สมบูรณ์ แบบ (Comprehensive Cleft Care)                    
5 ด้าน 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/
กิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับการดูแลที่สมบูรณ์แบบ เช่น โครงการ การบริการที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 



ข 

 

ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ผลลัพธ์ต ัวชี ้ว ัดค ุณภาพการดูแลผู ้ป ่วย จำนวน 13 ต ัวชี ้ว ัด ผ ่านเกณฑ์ค ่าเป ้าหมาย  จำนวน                
9 ตัวชี้วัด คือ 1) อัตราความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมใน 5 ด้าน 2) อัตราความพึงพอใจในการได้ยินดีขึ้น-
ปกติ (ประเมินจาก Type of Tympanogram, Degree of hearing loss)  3) อัตราการเกิด complication ที่
ต้อง Re-operation 4) 
อัตราจำนวนครั้งของการผ่าตัดในช่วงอายุ 5 ปี (CLP≤ 3 ครั้ง /CP =1 ครั้ง) 5)อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด
ซ่อมแซมปากแหว่งตามช่วงอายุภายใน 3-6 เดือน 6)อัตราของผู้ดูแลที่ได้รับข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
(OPD)  7)อัตราผู้ดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพ ในการแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
แบบสหวิทยาการ  8)อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผู้ป่วย/ครอบครัวในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ได้ระดับ 
5=88.68% ,ได้ระดับ 4 = 11.32%)  9) อัตราความเข้าใจข้อมูลการดูแลก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน (ในหอ
ผู้ป่วย) 
 

2) ด้านการศึกษา (education) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและครอบครัวตลอดระยะเวลาที่ต้องการ โดยมีกระบวนการ 
(process) คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมสนับสนุนในเฉพาะ
ด้านที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
3) ด้านสังคม (social) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

อย่างมีความสุข โดยมีกระบวนการ (process) คือการจัดกิจกรรมในคลินิกบูรณาการช่วงรอตรวจประเมินจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของกลุ่มเด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
 
 4) ด้านการดำรงชีวิต (livelihood) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี 

คุณค่าและปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล โดยมีกระบวนการ (process) คือการลง
พื้นที ่เยี ่ยมบ้านครอบครัวน้อง ๆ ที ่ม ีความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ โดยประสานงานกับผู ้นำชุมชน 
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ และกลุ่มจิตอาสา  

 5) ด้านการส่งเสริมพลังอำนาจ (empowerment) มีเป้าหมาย (purpose) เพ่ือส่งเสริมความมั่นใจ และ
การแสดงออกที่เหมาะสมโดยมีกระบวนการ (process) คือ การจัดกิจกรรมเสริมในวันคลินิกบูรณาการ และ
การจัดโครงการ“การบริการที ่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ใน พื้นที ่จังหวัด
ขอนแก่น”  
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 สำหรับกลยุทธ์ของศูนย์ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานของทีมคือ การยึดผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลแบบทีมสหสาขาวิชาชีพที่สมบูรณ์แบบ ใช้แนวทางการฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานขององค์การ
อนามัยโรค (WHO) ปี 2010 ครอบคลุมใน 5 ด้านตามที ่กล่าวมา รวมทั ้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และมุ่งมั่นต่อ
คุณภาพ 
 จากผลการดำเนินงาน ทำให้ศูนย์ตะวันฉายเป็นที ่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่น เช่น การได้รับการ
รับรองมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในวันที่ 5 
มีนาคม พ.ศ. 2561 และ ได้รับรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 
2563 รางวัลประกาศเกียรติคุณ เรื่อง"อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่"จากสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ ์ ภิเศก ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา รศ.ดร.สุรสิทธิ ์ 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 

 
 

 
 
 
 



ง 
 

 
 

.................................... 
(นางยุพิน  ปักกะสังข์) 

กรรมการและเลขานุการศูนย์การดูแลฯ  
 
 
 
 

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

รองประธานศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
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 บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ความเป็นมา 

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า เป็นความพิการแต่กำเนิดที่

เกี่ยวข้องกับปัญหาหลายด้านและมีความซับซ้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย บิดามารดาและ

ผู้ปกครอง รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ  โดยความพิการทางร่างกายที่เห็นเด่นชัดคือ รูปร่างและเค้า

โครงของใบหน้า การพูดไม่ชัด ภาวะแทรกซ้อนหูชั้นกลางอักเสบ การได้ยิน ระบบการกลืน ปัญหาเกี่ยวกับฟัน การ

สบฟัน รวมถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้า จากการศึกษาพบอุบัติการณ์ปากแหว่งเพดานโหว่ซึ่งเป็นหนึ่งใน

กลุ่มความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ประเทศไทย พบบ่อยเป็นอันดับ 4 ของความผิดปกติในเด็กแรกเกิด 

คือ 2.14 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 1.93 และ 2.40  ในเด็กแรกเกิด 1,000 ราย 

 เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ คือการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเพ่ือให้กลับมาสู่สภาพปกติมากท่ีสุด ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมและมี
บทบาทในการสร้างสังคมตามปกติดังเช่นคนทั่วไป การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยการรักษา
และติดตามผลเป็นระยะเวลายาวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนการตั้งครรภ์การปฏิบัติตนระหว่าง
ตั้งครรภ์ การดูแลตั้งแต่แรกคลอด จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ การดูแลแบบทีมสหวิทยาการโดย
บุคลากรหลายสาขาท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมกัน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม 
  

 ศูนย์ตะวันฉาย เป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและ
ใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็น “โครงการพระราชทานตะวันฉาย” ในปี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้บริการ
และพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในประเทศ
ไทย และต่อมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์ตะวันฉาย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ณ อาคารคลินิก                 
ทั นตกรรม1 คณ ะทั นตแพทยศาสตร์  มหาวิท ยาลั ยขอนแก่ น  ปี  พ .ศ . 2550 ได้ รั บการอนุ มั ติ จาก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางชื่อ “ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่
กำเนิดของศีรษะและใบหน้า” และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิตะวันฉาย
เพ่ือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า” การทำงานร่วมกันแบบ 3 ฟังก์ชัน ได้สนับสนุนให้
ศูนย์ตะวันฉายก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการดูแลเฉพาะทาง โดยมีทีมสหวิทยาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล ครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้   
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ศูนย์ตะวันฉาย ได้รับการบรรจุเป็นหนึ่ งในศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศในคณะ
แพทยศาสตร์ ตามแผนพัฒนาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ให้เป็น “ศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาลของอินโดจีน”                      
ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2552 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 และต่อมาได้
ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชั้นเลิศ (medical hub) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (พ.ศ. 2555-2559) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ 
2556 ได้มีการใช้กรอบแนวคิด (conceptual framework) “การปรับเปลี่ยนองค์กรโดยระบบตะวันฉายเพ่ือ
นำไปสู่การให้บริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ที่สมบูรณ์แบบ ( Tawanchai System Re-engineering for 
Comprehensive Cleft Care Services)” โดยการใช้กรอบแนวคิดของการดูแลที่สมบูรณ์แบบครอบคุลมด้าน
สังคม การดูแลสุขภาพ การจัดการศึกษา การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยใช้กรอบ
แนวคิดของ WHO-Community based Rehabilitation Guidelines–2010 (EinarHelander: Prejudice and 
Dignity. An introduction to community-based rehabilitation.  1 9 9 9 -UN Development Program) 
กรอบแนวคิดของการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (2011 -2012 Healthcare Criteria for Performance 
Excellence) และกรอบความคิดของการบูรณาการการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ/การบริการ
สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการเชิงระบบ 

 

 
             ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ศูนย์ตะวันฉาย) มีหน้าที่หลักในการให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด ฟื้นฟู และป้องกันโรคปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรี
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นครินทร์ และผู้ป่วยที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
โรงพยาบาลในเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 7 (ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) โรงพยาบาล
ในภูมิภาคอ่ืน และผู้ป่วยจากประเทศใกล้เคียง 
 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“ศูนย์การดูแลผู้ป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในศูนย์การดูแลผู้ป่วยชั้นนำของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดำเนินการด้านการศึกษา 
วิจัย และบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (self efficiency, shairing, sustainability) 

พันธกิจ(Mission) 

 - บริหารจัดการ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 
      และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในประเทศไทย  

- ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

ค่านิยม 
Ta-Wan-Chai (T.W.C.) 
T = Target to Balance & Sustainability สร้างความสมดุลและยั่งยืน 

 W = Working Together    มุ่งเน้นการสร้างทีมงานท่ีเก่ง ดี และมีความสุข  
      และความร่วมมือที่เห็นคุณค่าร่วมซึ่งกันและกัน 
C = Commitment to Quality and Society การมุ่งมั่นต่อคุณภาพและสังคม 
 

        สมรรถนะหลัก (Core Competency)  
-  เป็นองค์กรหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นำการแก้ปัญหาความพิการของศีรษะและใบหน้า

      อย่างครบวงจร 
-  บูรณาการ การวิจัย การจัดการศึกษา และการบริการด้านสุขภาพและบริการด้านวิชาการอย่างมี

      ประสิทธิภาพ 
-  มีระบบการบริหารองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สมดุล และยั่งยืน   
 

ศูนย์ตะวันฉาย มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการทำงานร่วมกัน 3 ฟังก์ชั่น 
ประกอบด้วยศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ ซึ่ง
สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบแนวความคิดตะวันฉายเกลียวสาม (Tawanchai Triple Helix) บูรณา
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การการวิจัย การเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ที่สมบูรณ์แบบ 

 

 
 

และยังใช้กรอบแนวคิดในการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพ และประเมินผลลัพธ์การรักษาใน 4 มิติ 
คือ ด้านภาพลักษณ์ (aesthetic) ด้านหน้าที่การทำงาน (function) ด้านจิตสังคม (psychosocial) และด้าน
พัฒนาการ (development) เป็นตัวชี้วัดกำกับการคุณภาพการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ 

 
กรอบแนวคิด Tawanchai 4 Dimensions KPI 
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คณะกรรมการบริหารศูนย์ตะวันฉาย  
โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที1่557/2563 
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5.รองศาสตราจารย์กมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการ 
6.รองศาตราจารย์ภาธร   ภิรมย์ไชย  กรรมการ 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน  รัตนาพันธุ์ กรรมการ 
8.นางสาวดาราวรรณ   อักษรวรรณ กรรมการ 
9.นางยุพิน     ปักกะสังข์  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะ
และใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1558/2563 

 

1.ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู    ประธานกรรมการ 
2.ผศ.นพ.พลากร  สุรกุลประภา   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3.ผศ.พญ.ปัทมา  ปัญญาวงศ ์   รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4.ผศ.ดร.ทพ.เอกสิทธิ์  มโนสุดประสิทธิ์  รองประธานกรรมการคนที่ 3 
5.รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก    กรรมการ 
6.ผศ.ทพญ.สุภาพร  คงสมบูรณ ์   กรรมการ 
7.อ.พญ.จันทิชา  เลาหกิตติกุล   กรรมการ 
8.นางสุนทรี  น้ำใจทหาร   กรรมการ 
9.นางสาวสุทธิกานต์  ก่อสกุล    กรรมการ 
10.นางสาวทวิตรี  ภูมินำ    กรรมการ 
11.นางยุพิน   ปักกะสังข์   กรรมการและเลขานุการ 
12.นางสาวลลิดา  เพชรไฝ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ทะเบียน
เลขที่ 16/2561 
 

 นายบวรศิลป์  เชาวน์ชื่น    ประธานมูลนิธิฯ 
 น.ส.สุชาดา   คุณวาสี    รองประธานกรรมการคนที่ 1 

 นางเบญจมาศ  พระธานี    รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
 นายบุญเชิด  โพธิ์หมื่นทิพย์   กรรมการ 

 นางทัศนีย์  วังศรีมงคล   กรรมการ 
 นางเครือวัลย์   ชาญนุวงศ์   กรรมการ 
 นายเนาวรัตน์  สังคมกำแหง   กรรมการ 
 นายสมศักดิ์  นิติโยธิน    กรรมการ 
 น.ส.สุทธิกานต์  ก่อสกุล     กรรมการ 
  นางสุธีรา   ประดับวงษ์   กรรมการ 
 นายบัญชา   พระพล    กรรมการ  
 นางจินตนา  บุญจันทร์   กรรมการ 
 นายพลากร  สุรกุลประภา   กรรมการ 
 นางวีระวรรณี  ตันตาปกุล   กรรมการและเหรัญญิก 

 น.ส.กอบกุลยา  จึงประเสริฐศรี   เลขานุการ  
 

นอกจากนี้ เพ่ือสร้างความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ศูนย์ตะวันฉายจึงมีการให้บริการ
แบบสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 14 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์
ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 2) ทันตแพทย์จัดฟัน 3) นักแก้ไขการพูด   4) กุมารแพทย์  5) โสต ศอ นาสิก 
แพทย์  6) นักแก้ไขการได้ยิน 7) ประสาทศัลยแพทย์  8) ทันตแพทย์สำหรับเด็ก 9) วิสัญญีแพทย์ 10) สูตินรี
แพทย์  11) จิตแพทย์และนักจิตวิทยา 12) รังสีแพทย์ 13) พยาบาล และ 14) นักสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติร่วมกัน
เพ่ือกำหนดเป้าหมายการพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพและระบบ
การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ รวมถึงประเมินผลลัพธ์การพัฒนาและการให้บริการ นอกจากนี้ยังมี
แพทย์ประจำบ้าน กลุ่มจิตอาสา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเครือข่ายจากภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนมีชัยพัฒนา 
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มูลนิธิพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยให้
อยู่ในสังคมและดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

 ศูนย์ตะวันฉาย ได้กำหนดเป้าหมายการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ โดยมีกรอบ

แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานของการคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient center) ร่วมกับการใช้ 

WHO Community-Based Rehabilitation (CBR) Guideline 2010 ขององค์การอนามัยโลก ครอบคลุมมิติดา้น

สุขภาพ (health)  ด้านการศึกษา (education)  ด้านการดำรงชีพ (livelihood) ด้านการเข้าสังคม (social) และ

ด้านการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment) เป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบการดูแลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

เดียวกัน ซึ่งนอกจากการให้บริการทางคลินิกและศูนย์ตะวันฉายแล้วยังมีการดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ในแต่ละปี เช่น โครงการการพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง

เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น, โครงการประสิทธิภาพของ

เครือข่ายรูปแบบการฝึกพูดในชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (speech camp) โครงการศูนย์การเรียนรู้

การเกษตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน) โครงการ ติดตามการรักษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบบูรณาการเป็นต้น  

 ด้านการสนับสนุนการพัฒนา ทีมนำสหสาขาจัดให้มีการ KM ระหว่างสมาชิกในทีม จัดหาผู้เชี่ยวชาญ

ภายในและภายนอกเพ่ือร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาการดำเนินการในด้านคลินิกบริการและโครงการต่าง ๆ การ

จัดประชุมวิชาการประจำปี เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

การสนับสนุนการเข้าอบรมพัฒนาทักษะของบุคลากรในทีมสหวิทยาการและสายสนับสนุน การสนับสนุนบุคลากร               

ในการไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงการประสานงานร่วมกับ

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีการทำวิจัย และนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาใช้ใน

การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ (research utilization) 

 ศูนย์ตะวันฉายมีการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยให้ protocol การดูแล

รักษาผู้ป่วยในแต่ละช่วงอายุมี KPI กำกับ  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเครือข่ายทั้งระดับ

ชุมชนและระดับนานาชาติเพ่ือสนับสนุนการติดตาม (follow-up) ผู้ป่วย รวมถึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำวิจัยเพ่ือ

พัฒนาตัวชี้วัด (KPI) และแนวทางการดูแลให้มีความกระชับ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการการดูแลรักษา

ของผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพเป็นเลิศในแต่ละปี  รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ เช่น สัมมนาประจำปี การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมศูนย์การดูแลฯ ปีละ 4-5 ครั้ง 

การจัดทำรายงานสรุปทุกโครงการ พร้อมประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดทำรายงาน
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ประจำปีและการจัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพ่ือติดตามผลลัพธ์หลังการรักษาและให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ซึ่ง

เป็นการดูแลแบบบูรณาการตามกรอบ comprehensive care และการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางาน     

ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดพ้ืนที่รับประทานอาหารกลางวัน โดยมีบุคลากรในหลายระดับเข้ามาร่วม

พูดคุยพบปะและปรึกษาหารือผลลัพธ์การทำงาน พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น 

ศูนย์ตะวันฉาย ได้จัดทำยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือดำเนินงานในการวางแผนกล

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

Innovation (2P2I) มีการแบ่งแผนยุทธศาสตร์เป็น 2 ส่วน คือ 

 แผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์   
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  คุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ (Go Premium) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ (Go Professional) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลก (Go International) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม (Go Innovation) 
  ศูนย์ตะวันฉาย ตอบสนองยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์คณะแพทย์ ในข้อ 1 และข้อ 4 คือ การ

ให้บริการที่มีความเป็นเลิศ และเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
 แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับงานประจำตามพันธกิจ 8 ด้าน ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างรายได้เพ่ือให้เป็นสินทรัพย์เพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านชุมชนสัมพันธ์ที่ดี 
 

 ศูนย์ตะวันฉายมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการ
ดำเนินงาน โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   6 ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
  - ส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการที่ดีและเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
  - ระบบการดูแลรักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพ 
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  - ระบบการทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ 
 - ระบบการประสานงาน 
  - ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
  - ระบบการประสานงานเครือข่าย 
 - ระบบการประเมินผล    
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่ด ี

- สนับสนุนการศึกษาวิชาการและวิจัยให้แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ                       
ทันตแพทย์จัดฟัน 

- สนับสนุนการศึกษา และบริการที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 

- สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และคุณค่าเพ่ิม                        
(value creation) 

- ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ และผลงานการวิจัยสามารถ  
  ขยายผลสู่การปฏิบัติได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการรักษาพยาบาลที่ดี 
 - การบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า                 

   ที่สมบูรณ์แบบ 
- สนับสนุนการบริการผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและ  
  ใบหน้า ที่สมบูรณ์แบบ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างรายได้เพื่อให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง 
  - สนับสนุน กิจกรรมมูลนิธิตะวันฉายเพื่อหารายได้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7ระบบการพัฒนาคุณภาพที่ดี 
  - พัฒนาคุณภาพเพ่ือให้ได้การรับรองการประเมินเฉพาะโรค disease specific certification 

   อย่างต่อเนื่อง 
 

 จากการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มีศูนย์ตะวันฉายเกิดขึ้น กอปรกับการดำเนินโครงการ “ยิ้มสวย เสียง
ใส” เพ่ือเทิดพระเกียรติ ๕0 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2549 เพ่ือให้ความม่ันใจว่าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทุกราย จะได้รับการ
ผ่าตัดรักษา และดูแลต่อเนื่องภายในเวลาที่เหมาะสม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ
ของโครงการยิ้มสวยเสียงใสด้วย  
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และจากการที่ศูนย์ตะวันฉาย ซึ่งเป็นศูนย์การดูแลเฉพาะทางปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ แห่งแรกของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตามที่กล่าวมา โดยมีพยาบาลประสานงานฯ ท่านแรก 

คือ นางสาวรัตนา ดวงฤดีสวัสดิ์ เมื่อมีการลาออก จึงทำให้ขาดบุคลากรพยาบาลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำในการ

ประเมิน ให้คำปรึกษา ประสานการดูแลทั้งกับทีมสหวิทยาการ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ จึงได้ขออนุมัติอัตรากำลังไป

ยังหัวหน้างานบริการพยาบาล โดยนางสาวชูศรี คูชัยสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานฯในขณะนั้ น ได้อนุมัติให้

นางสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลชำนาญการพิเศษในการพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหสาขาวิชาชีพ 

ให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตะวันฉายในตำแหน่ง Case Manager ของโครงการยิ้มสวย เสียงใส ด้วย ตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งต่อมานางสุธีรา ประดับวงษ์ ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  30 กันยายน 2562                    

งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงอนุมัติให้ นางยุพิน ปักกะสังข์ พยาบาลชำนาญการ ปฏิบัติงาน

แทนในตำแหน่งพยาบาลประสานงานฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา 

ศูนย์ตะวันฉายและทีมสหวิทยาการ ได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มาโดย

ตลอดทำให้ระบบการดูแลผู้ป่วยมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสามารถให้บริการแบบครบวงจร และ

พัฒนาทีมการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอและได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางอันดับที่ 

19 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีพ.ศ. 2549 ในชื่อ “ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่

กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย” โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน

การดูแล และการวิจัยเฉพาะทางปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการดูแลทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งศูนย์วิจัยฯ นี้เป็นที่รู้จักในนามของ “ศูนย์ตะวันฉาย” เช่นเดียวกับศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ   

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) ที่มีศูนย์การ

ดูแลเฉพาะทาง โดยมีพันธกิจในด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ฝึก

ปฏิบัติงานของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกสาขาวิชา โดยการรักษาทั้งหมดครอบคลุมตั้งแต่

ระดับปฐมภูมิจนถึงระดับเหนือตติยภูมิที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง และจากนโยบายของคณะ

แพทยศาสตร์ ในการตอบสนองสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศภูมิภาค

ข้างเคียง พร้อมทั้งตอบสนองต่อการเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ (hospital accreditation) จึงได้มี

การพัฒนาการดูแลสู่ความเป็นเลิศโดยการจัดตั้งศูนย์การดูแลเฉพาะทาง (excellent center) เพ่ือให้การดูแลกลุ่ม

ผู้ป่วยเฉพาะโรคเฉพาะทางโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น คณะฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนใน

การจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ และตามมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง

ประชุมสีฐาน สำนักงานผู้อำนวยการ จากบันทึกข้อความงานเลขานุการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ลงวันที่ 
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 9 เมษายน พ.ศ.2558 ได้ให้ศูนย์ตะวันฉายซึ่งเป็น 1 ใน 12 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ นำเสนอข้อมูลแก่

ผู้บริหารคณะฯ ในหัวข้อ 1) สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุน 2) แผนการดำเนินงาน 4 ปี (ปี 2558 -2562) โดย

นำเสนอในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้อง ห้องประชุมหนองแวง สำนักงานคณบดี ชั้น 6 และจากความ

เห็นชอบของสองคณะจึงได้ตั้งชื่อศูนย์ความเป็นเลิศ คือ “ศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง

เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Tawanchai Center 

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

KhonKaen University) ดังนั้นศูนย์ตะวันฉาย จึงได้สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ตามเกณฑ์

ของศูนย์ความเป็นเลิศซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

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) 

โดยสรุปตามที่กล่าวมา การดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉายจึงประกอบไปด้วยงาน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประสานงานการดูแลทั้งกับผู้ป่วย/ครอบครัว และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีพยาบาลประสานงานปฏิบัติหน้าที่ในด้านการประเมิน ให้คำปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยให้
พบกับทีมสหสาขาวิชาชีพตามช่วงอายุอย่างครบถ้วนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ที่ร่วมประสานงานในด้าน
วิชาการ วิจัย และด้านสาธารณกุศล เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมต่อไป 2) ด้านศูนย์วิจัยผู้ป่วยปาก
แหว่ง เพดานโหว่ฯ โดยทำหน้าที่ประสาน ดำเนินการ ในด้านการวิจัยให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพและนักศึกษา 
บุคลากรทั่วไปที่สนใจศึกษาวิจัยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพ่ือนำผลวิจัยมาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นการ
ตอบสนองนโยบายแห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย และ3) มูลนิธิตะวันฉายฯ เป็นศูนย์กลางในการรับ
บริจาคพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือสู่ครอบครัวผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางสังคมต่อไป ดังนั้นการสรุปผลงานของศูนย์



13 
 

ตะวันฉายประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ จึงสรุปในรูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (excellence 
center) 7 องค์ประกอบ ดังที่จะนำเสนอในบทที่ 2 ต่อไป 

 

ประมวลภาพการจัดตั้งศูนย์การดูแล/วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2557 
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บทท่ี 2 

ผลการดำเนินงาน 
 

จากการดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉายอย่างบูรณาการมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์ในหลายๆ ด้าน เพ่ือความชัดเจน เชื่อมโยงและต่อเนื่อง ศูนย์จึงได้สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน
ตามกรอบงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง (excellence center) ใน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care)  
2. การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ (referral center) 
3. การมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (network) 
4. การเป็นศูนย์กลางวิจัยทางการแพทย์ เฉพาะทาง (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) 
 

1. การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) 
การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (super-tertiary care) ของศูนย์ตะวันฉาย ในกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่ง 

เพดานโหว่ ซึ ่งมีเป้าหมาย (propose) คือ ผู ้ป่วยมีความปลอดภัย สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกได้รับ
ข้อมูล คำปรึกษาอย่างครอบคลุม โดยมีกระบวนการ (process) คือการให้คำปรึกษาในครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
ในการวางแผนครอบครัว เตรียมความพร้อมในการมีบุตรคนต่อไป รวมทั้งให้ข้อมูลการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะ
ต้ังครรภ์ จนกระทั่งคลอด โดยมีหญิงตั้งครรภ์ที่ทราบ และไม่ทราบมาก่อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์บุตรที่มีภาวะ
ปากแหว่งเพดานโหว่ ตลอดจนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการได้รับนมและสารอาหาร พัฒนาการ
และความพิการร่วมอื่นๆ การผ่าตัดรักษาตามช่วงอายุ การฝึกพูด ตรวจหู ตรวจการได้ยิน การดูแลช่องปาก
และฟัน การจัดสันเหงือกก่อนผ่าตัด รวมทั้งการจัดฟันจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาโดยอยู่ในช่วงอายุประมาณ 
20 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพหลากหลายสาขาร่วมให้การดูแล และศูนย์ตะวัน
ฉายได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน ผลลัพธ์ (performance) ที่ได้คือ ผู ้ป่วยมีความ
ปลอดภัย เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก เข้าใจและพึงพอใจในการได้รับข้อมูลการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟู
สภาพ รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงที่จะมีบุตรคนต่อไป และยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลในการลงทะเบียน
ผู้ป่วยที่เฉพาะทางเพ่ิมขึ้นจากการลงทะเบียนผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนี้  
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 1.1 ระบบฐานข้อมูลผู้ป่ วยปากแหว่งเพดานโหว่   Tawanchai Cleft and Craniofacial 
Database System (TCCDS) ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สารสนเทศศูนย์ตะวันฉาย กับทีมสห
สาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแล เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลที่รองรับการลงทะเบียนผู้ป่วยด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ภาวะเจ็บป่วย 
และข้อมูลรูปภาพ ซึ่งประกอบด้วย ภาพแรกรับการเข้ารักษา ภาพก่อน-ขณะ- หลังผ่าตัด และภาพระหว่างการ
รักษา รวมทั้งภาพที่ได้รับการบันทึกไว้ในช่วงของการประเมินผลลัพธ์การักษาในช่วงอายุ 5 ปี 10 ปี และ 19 ปี 
ตามลำดับ โดยจะมีการเก็บภาพอย่างเป็นระบบ  
  

ประมวลภาพระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์ตะวันฉาย 

 

 
 

   หน้าระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 
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ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 
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แสดงรูปภาพผู้ป่วยแต่ละรายในฐานข้อมูล TCCDS 

 
  

 1.2 การเข้ารับบริการของผู้ป่วยและครอบครัว สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ทุกวันราชการ                  
 โดยเข้ารับคำปรึกษากับพยาบาลประสานงานได้ทุกวัน ณ ศูนย์ตะวันฉาย และเข้ารับการตรวจกับทีม
ศัลยแพทย์ตกแต่ง ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ณ ห้องตรวจศัลยกรรมผู้ป่วยนอก (ตึกกว.ชั้น 2) โดยมี
พยาบาลประจำห้องตรวจ รวมทั้งพยาบาลประสานงานร่วมออกให้บริการกับทีมศัลยแพทย์ ซึ่งพยาบาล
ประสานงานการดูแลฯ /case manager โครงการยิ้มสวยเสียงใส จะเป็นผู้ ร่วมประเมิน ให้คำปรึกษา 
ช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามช่วงอายุ เช่น กุมารแพทย์ โสต ศอ 
นาสิกแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นต้น พร้อมประสานงานและนัดหมายให้เข้ารับการติดตามการรักษากับทีม
ศัลยแพทย์ตกแต่ง และทีมสหสาขาวิชาชีพในวันที่เหมาะสมต่อไป สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการฝึกพูด ตรวจหู 
ตรวจการได้ยิน และเข้ารับการดูแลเรื่องฟัน การจัดฟัน สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันราชการตามคลินิกที่นัด
หมาย และในการนัดติดตามการรักษาครั้งต่อไปจะบูรณาการการนัดหมายเป็นแบบนัดครั้งเดียวให้ได้ตรวจกับ
ทีมสหสาขาครบทุกสาขา (one day service) ส่วนนอกเวลาราชการสามารถเข้ารับบริการได้ที่หอผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามแนวทางการให้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือประสานงานไปยังศูนย์ตะวันฉาย 
เพ่ือประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและครอบครัวต่อไปโดยมีช่องทางการเข้าถึงบริการของ
ศูนย์ตะวันฉายดังนี้  
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การเข้าถึงบริการของศูนย์ตะวันฉาย 
1. ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลาทำการ: วันจันทร์–วันศุกร์ 08.30-16.30 น. 
(เว้นวันหยุดราชการ)  
2. เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 043-363123, 043-363502  โทรศัพท์มือถือ : 098-1414710 
3. Face book: ศูนย์ตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  
3. ไลน์ศูนย์การดูแล: ID Line: 098-1414710 
4. เว็บไซต์ ศูนย์ตะวันฉาย (Tawanchai Cleft Center) : https://kkucleft.kku.ac.th/ 
5. ติดต่อพยาบาลประสานงาน เบอร์โทรศัพท์: 085-9270324 ID Line : 0859270324 
6. E-mail ศูนย์ตะวันฉาย: Cleft@kku.ac.th 

 
สรุปจำนวนผู้มารับบริการ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ในวันเดือน ต.ค.2563-ก.ย.2564 

เดือน เพศ Dx. ประเภท
ผู้ป่วย 

การเข้ารับบริการ 

ช ญ CL CP CLCP ฮ่ืนๆ เก่า ใหม่ รับ
คำปรึกษา 

ผ่าตัด/
F/U 

จัด
ฟัน 

ฝึก
พูด 

ตรวจ
การได้

ยิน 

รับค่า
เดินทาง 

ตค.63 83 93 16 30 130 2 169 10 13 20 72 33 3 49 
พ.ย.63 54 47 8 15 76 - 80 2 2 11 45 22 0 22 
ธ.ค.63 67 64 16 18 94 - 127 2 3 13 64 20 1 37 
ม.ค.64 45 42 13 10 64 - 81 3 3 6 32 13 3 43 
ก.พ.64 82 84 19 25 119 - 151 2 19 4 64 58 2 36 
มี.ค.64 76 77 13 20 117 - 136 3 2 2 83 45 7 32 
เม.ย64 24 24 3 3 45 - 43 2 3 2 24 6 5 33 
พ.ค.64 26 13 6 3 32 - 30 1 8 2 7 7 4 34 
มิ.ย.64 75 81 11 14 126 7 152 - 18 2 89 42 14 117 
ก.ค.64 35 37 9 9 53 - 68 2 12 4 37 7 2 42 
ส.ค.64 60 45 19 16 70 1 105 - - 11 47 26 6 43 
ก.ย.64 82 59 19 11 111 - 139 - 9 6 91 30 5 60 
รวม 1,375 ครั้ง 

หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย อาจเข้ารับบริการหลายครั้ง 

tel:043363123
tel:043363502
https://kkucleft.kku.ac.th/
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สถิติจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการและลงทะเบียนในฐานข้อมูลศูนย์ตะวันฉาย Tawanchai Cleft and Craniofacial 

Database System  ที่เข้ารับบริการากที่สุด ในเขตพ้ืนที่ ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์  
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม  2564) 

 
  
 สำหรับการให้บริการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพที่สมบูรณ์แบบภายใต้การประสานงานการดูแล
ของศูนย์ตะวันฉาย ทีป่ระกอบด้วย พยาบาลประสานงานการดูแลฯ /Case manager และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวัน
ฉาย ซึ่งมีแนวทางในการให้คำแนะนำและดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่แบบสหวิทยาการตาม ช่วงอายุ
ของศูนย์ตะวันฉาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายของแต่ละการรักษาตามแต่ละหัตถการ ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาตลอด โดย
ปรับปรุงล่าสุดครั้งที่ 5 ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ดังนำเสนอในตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตามช่วงอายุ โดยทีมสหวิทยาการ 
ช่วงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 

6 สัปดาห์ก่อนการ
ตั้งครรภ์ 

- ให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์และ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และให้วิตามินรวมตามความจำเป็น 

สูติแพทย์และ 
คลินิกวางแผนครอบครัว 

3 เดือนแรกของการ
ตั้งครรภ์ 

- การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการให้วิตามินกรดโฟลิก 
(Folic acid) 

สูติแพทย์และ พยาบาล
คลินิกฝากครรภ์ 

4 – 5 เดือนของการ
ตั้งครรภ์ 

- ตรวจวินิจฉัย และประเมินทารกในครรภ์ (20 สัปดาห์) 
- การให้คำปรึกษา แนะนำระหว่างการตั้งครรภ์ในกรณี
ที่พบทารกผิดปกติส่งต่อให้คำปรึกษา ณ ศูนย์ตะวันฉาย 

 
สูติแพทย์/พยาบาล/

ทีมสหสาขา 
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ช่วงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 
แรกเกิด – 3 เดือน 

 
 
 
  

- ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ 
และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าทุกราย 
และมีระบบการติดตามการรักษา 
- การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ (โอกาสเกิดซ้ำ และ
การป้องกันการเกิดซ้ำในบุตรคนถัดไป) และประเมิน
ความพิการร่วม  
- อธิบาย ประเมินสภาวะต่างๆ รวมถึงความพิการร่วม
และภาวะกลุ่มอาการ (syndrome) เพ่ือให้ทราบเรื่อง
ความรุนแรงของโรค ความพิการร่วม และภาวะกลุ่ม
อาการ ปัญหาที่สำคัญ เป้าหมายการดูแล และแผนการ
รักษา 
- การป้อนนม และการดูแลเรื่องนมแม่ (breast 
feeding)  
- การให้คำปรึกษาวางแผนครอบครัว (6 สัปดาห์) 
- การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันช่วงแรกเกิดก่อนการ
ผ่าตัด  
(Pre-surgical Orthopedics Therapy) 
- การเตรียมตัวเพื่อเขา้รับการผ่าตัด  

RNประสานงานฯ/จนท.
ศูนย์ตะวันฉาย 

 
 

กุมารแพทย/์ 
ศัลยแพทย/์ทีมสหสาขา 

 
 
 

RNหลังคลอด/คลินิกนม
แม่หอผู้ป่วย 2ข 

คลินิกวางแผนครอบครัว 
ทันตแพทย์จัดฟันและ

ศัลยแพทย์ 
RNประสานงานฯ/ห้อง
ตรวจฯ 

3– 6  เดือน 

 

- ผ่าตัดซ่อมแซมริมฝีปากแบบปฐมภูมิ Primary 
Cheiloplasty 
-ให้คำแนะนำการดูแลก่อน-หลังผ่าตัด  
- การใส่เครื่องมือประคองรูปร่างจมูกหลังการผ่าตัด
ซ่อมแซมริมฝีปาก (Nasal creator device) 
- ตรวจหูตรวจการได้ยินภายใน 6 เดือนหากพบว่ามี
ภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน หากไม่มีภาวะ 
OME ให้ตรวจซ้ำทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 7 ปี เมื่อET 
tube function ได้ด ี
- ประเมินพัฒนาการ ครั้งที่ 1 ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ นัด
ประเมินซ้ำปีละ 1 ครั้ง ในกรณี พัฒนาการผิดปกติ                 
นัดกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง ทุก 3-6 เดือน  

ศัลยแพทย์ 
RNหอผู้ป่วย/ประสานงาน

ฯ/ห้องตรวจ 
ศัลยแพทย์/ทันตแพทย์จัด

ฟัน 

แพทย์หู คอ จมูกและนัก
แก้ไขการได้ยิน 

 
 

จิตแพทย์/นักจิตวิทยา
คลินิก/พยาบาล 
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ช่วงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 
- พบทันตกรรมสำหรับเด็ก 
- ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการภาษาและการพูด ครั้ง
ที่ 1 
- ประเมินความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกและ
ติดตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 24-48 ชั่วโมง 

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก 
นักแก้ไขการพูด 

ทีมวิสัญญี  

10–18 เดือน - ประเมินพัฒนาการของสันเหงือกและกระดูก
ขากรรไกร ร่วมกับสุขภาพช่องปาก ก่อนผ่าตัดเพดาน
โหว ่
- ผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ทั้งเพดานแข็ง-เพดานอ่อน 
(Primary palatoplasty) +Myringotomy (ตามความ
จำเป็น) 
- ประเมินความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึกและ
ติดตาม 
- ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 24-48 ชั่วโมง 
ให้คำแนะนำการดูแลก่อน – หลังผ่าตัด  
- ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการภาษาและการพูด             
ครั้งที่ 2 ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ นัดประเมินซ้ำปีละ 1 ครั้ง 

ทันตแพทย์จัดฟัน/ทันต
แพทย์สำหรับเด็ก 

ศัลยแพทย์และแพทย์หู 
คอ จมูก 

 

ทีมวิสัญญี  
 

พยาบาลหอผู้ป่วย/
ประสานงานฯ/ห้องตรวจ 
นักแก้ไขการพูดและภาษา 

 

1 ปีครึ่ง – 3 ปี - ประเมินและส่งเสริมพัฒนาภาษาและการพูด ครั้งที่ 3 
ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ นัดประเมินซ้ำปีละ 1 ครั้ง 
- ดูแลสุขภาพฟันและติดตามพัฒนาการของฟันและด้าน
อ่ืนๆ (นัดเข้า Cleft clinic) 
-วัดพัฒนาการครั้งที่  2 ในกรณีพัฒนาการล่าช้า นัด
กระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องทุก 3-6 เดือน 
- ผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วของเพดานปาก (Oronasal fistula 
closure) ในรายที่มีความจำเป็น 
- ตรวจหูแล้วพบว่ามีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน 
หากไม่มีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 
7 ปี เมื่อ ET tube function ได้ด ี

นักแก้ไขการพูด 
 

ทันตแพทย์เด็กและทันต
แพทย์จัดฟัน 

 
จิตแพทย์/นักจิตวิทยา

คลินิก/พยาบาล 
ศัลยแพทย์ 

แพทย์หู คอ จมูกและนัก
แก้ไขการได้ยิน 
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ช่วงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 
4-5 ปี - ประเมินและส่งเสริมพัฒนาภาษาและการพูด ครั้งที่ 4 

ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ นัดประเมินซ้ำปีละ 1 ครั้ง 
- ประเมินการพูดมาชัดและความบกพร่องของการ
ทำงานของเพดานอ่อนและผนังคอหอย
(Velopharyngeal insufficiency)  
- วัดพัฒนาการครั้งที่ 3 ในกรณีพัฒนาการล่าช้า นัด
กระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องทุก 3-6 เดือน 
- ตรวจหูแล้วพบว่ามีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 3 เดือน 
หากไม่มีภาวะ OME ให้ตรวจซ้ำทุก 6 เดือน จนถึงอายุ 
7 ปี เมื่อET tube function ได้ดี 
- ผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วของเพดานปาก (Oronasal fistula 
closure) ในรายที่มีความจำเป็น 
- แก้ไขความบกพร่องแบบทุติยภูมิที่ริมฝีปาก จมูก (ตาม
ความจำเป็น) (Secondary Cleft Lip/Cleft Lip Nose 
Correction) 
- ดูแลสุขภาพฟัน ตรวจสภาวะการสบฟันที่ผิดปกติ  
- การประเมินผลการรักษา 5-Year THAI CLEFT 
outcome 

นักแก้ไขการพูด 
 
 

จิตแพทย์/นักจิตวิทยา
คลินิก/RN 

แพทย์หู คอ จมูกและนัก
แก้ไขการได้ยิน 

 
 
 

ศัลยแพทย์ 
 

ทันตแพทย์ 
ทีมสหสาขาฯ 

7–12 ปี - ผ่าตัดแก้ไขปัญหา VPI (Surgical Correction of VPI) 
(ตามความจำเป็น) 

- การรักษาด้านการพูดและภาษา 
- ดูแลปัญหาต่างๆ และสุขภาพท่ัวไป 
- ดูแลติดตามเรื่องสุขภาพช่องปากและฟัน 
- ผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก (Alveolar bone 

grafting) ตามความจำเป็นร่วมกับการจัดฟันก่อน-หลัง
การผ่าตัด 

-ให้คำแนะนำก่อน – หลังผ่าตัด  
- ประเมินความผิดปกติของการพูด ความบกพร่องของ

การทำงานของเพดานอ่อนและผนังคอหอย
(Velopharyngeal insufficiency) ก่อนและหลัง

ศัลยแพทย์ 
 

นักแก้ไขการพูดและสื่อ
ภาษา 

ทีมสหวิทยาการ 
 

ทันตแพทย์เด็ก ทันต
แพทย์จัดฟันและ

ศัลยแพทย์ช่องปากฯ 
 

พยาบาลทันตกรรมฯ และ 
พยาบาลประสานงาน 
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ช่วงอายุ การดูแลรักษา ทีมสหวิทยาการ 
ผ่าตัด ตรวจหู ตรวจการได้ยิน เมื่อมีปัญหา  

- การประเมินผลการรักษา 10-Year THAICLEFT 
outcome 

Speech & ENT & 
Audiologist 
ทีมสหสาขา 

13– 15 ปี - ติดตามปัญหาสุขภาพช่องปาก/ฟัน/การจัดฟัน  
- ติดตาม/ประเมินความบกพร่องด้านการพูดและภาษา 
 
- วัด IQ ภายในช่วงอายุ 6-18 ปี 

ทันตแพทย์จัดฟันและ
ศัลยแพทย์ช่องปากฯ 

Speech 
จิตแพทย์และนักจิตวิทยา 

16-18 ปี - ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกร
และใบหน้า (Orthognathic Surgery)ในบางรายอาจ
จำเป็นต้องผ่าตัดและใช้เครื่องมือยึดถ่างกระดูกร่วม
ด้วย(Distraction osteogenesis) (ตามความจำเป็น) 
(ในกรณีที่มีความพิการมากหรือมีความพิการทาง
ศีรษะและใบหน้าอ่ืนๆร่วมด้วย) 

- ผ่าตัดตกแต่งรูปร่างริมฝีปาก และจมูกในขั้นตอน
สุดท้ายหรือปัญหาด้านการพูดที่หลงเหลืออยู่ตาม
ความจำเป็น (Correction of cleft lip-cleft lip 
nose deformities and residual VPI)  

- ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู จนอวัยวะต่างๆทำงานได้ใกล้เคียง
ปกติ เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ป่วยและครอบครัว  

- ให้คำปรึกษาเรื่องการทำงาน การเข้าสังคม การมี
ครอบครัว และการมีบุตรต่อไปในอนาคต  

- ประเมินความผิดปกติของการพูด ความบกพร่องของ
การทำงานของเพดานอ่อนและผนังคอหอย
(Velopharyngeal insufficiency) ก่อนและหลัง
ผ่าตัด 

 
ศัลยแพทย์ช่องปากฯ และ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง 
 
 

 
ศัลยแพทย์ตกแต่ง 

 
 
 

ทีมสหสาขา 
 

สังคมสงเคราะห์และ
วางแผนครอบครัว 

Speech  

>19 ปี - ทบทวน ประเมินผลการรักษา 
- การประเมินผลการรักษา 19-Year THAICLEFT 

outcome 
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ด้านอาชีพ เพ่ือผู้ป่วยที่มี

เศรษฐานะยากจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ทีมสหสาขา 
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จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่คลอดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหลังคลอด 
(2ข) และส่งต่อการรักษาในเรื่องการให้นมและสารอาหารจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทีมสห
สาขาและเครือข่ายที่ร่วมดูแล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนำเสนอในตารางที่ 
2 และ 3 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนผู้ป่วยที่คลอดในหอผู้ป่วยห้องคลอด ประจำปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง 
จำแนกตามรายปี การวินิจฉัยโรค เพศ วิธีการคลอด  และจังหวัด 
เดือน/ป ี Diagnosis  Gender วิธีการคลอด รวม 

UCL BCL UCLP BCLP CP M F ระบุ
เพศ
ไม่ได ้

Abor 
tion 

NL C/S F/E 
/ V/E 

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 
2564 1 1 3 1 - 3 3 - 2 - 4 - 6 
 
หมายเหตุ : UCL= Unilateral cleft lip   BCL=Bilateral cleft lip 
  UCLP= Unilateral cleft lip and palate BCLP=Bilateral cleft lip and palate 
  CP= Cleft palate    NL= Normal Labor 
  C/S=Ceasarience section    F/E=Forcept extraction 
  V/E=Vaccum extraction 
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        กราฟสถิติจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่คลอดในหอผู้ป่วยห้องคลอด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่คลอดในโรงพยาบาล และรับส่งต่อจากเครือข่ายเพ่ือเข้ารับบริการกับทีม                  
สหสาขาวิชาชีพ ณ หอผู้ป่วย 2ข โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563-30 กันยายน    
พ.ศ. 2564 จำแนกตามเพศการวินิจฉัยโรค และอายุ ดังนำเสนอในตารางที่ 3 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหลังคลอด 2ข ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตาม 
เพศ การวินิจฉัยโรคและ 5 จังหวัดอันดับแรก 

 
ปี 

เพศ การวินิจฉัยโรค รวม (ราย) 
ชาย หญิง CL CP UCLP BCLP 

2561 10 12 4 4 9 5 22 
2562 6 12 - 4 11 3 18 
2563 5 9 - 4 7 3 14 
2564 9 4 1 2 9 1 13 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ เข้ารับบริการ ณ หอผู้ป่วย 2ข. 

  
ตารางท่ี 4 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง จำแนกตาม เพศ 
การวินิจฉัย และอายุ  

ปี เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ รวม 
 ด.ช. ด.ญ. นาย นาง/

น.ส. 
CL CP UCLP BCLP 0-1 

ปี 
2-5 
ปี 

>5 
ปี 

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 
2564 38 25 6 7 18 13 32 13 43 8 25 76 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2561-2564 

 
จำนวนผู้ป่วยที่เข้าการผ่าตัดรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2563-30 กันยายน พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 114 ราย ตามรายละเอียดที่นำเสนอในตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยที่เข้าการผ่าตัดประจำปีงบประมาณ 2564-และเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง จำแนก
ตาม เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ และชนิดของการผ่าตัด 
 

เดือน 

Gender Diagnosis Operation รวม 
M F CL CP UCLP BCLP Cheiloplasty Palatoplasty Closure 

Fistula/
IVV 

CLN 
Corre
ction 

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

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 
2564 68 46 26 12 54 22 31 1 25 6* 3/6 37 114 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่เข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง 

 
   ตารางที่ 5.1 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามอายุ ชนิดของการผ่าตัด 
ONF closure และ CLN Correction แบบรายเดือน 

เดือน 

Operation 
Closure fistula CLN Correction 

≤3 ปี 3-5 ป ี
(อายุเป็น ปี) 

>5 ปี   
 ONF closure /IVV 

(อายุเป็น ปี) 

<5 ปี 
(อายุเปน็ ปี) 

5-16 
(อายุเป็น ปี) 

>16ปี 
(อายุเป็น ปี) 

ต.ค.63 - - -- - 3 (5/9/10) - 
พ.ย.64 - 1(3+) 1 (6) / 2 (5,12) 1 (4) 1 (7) 2 (20,33) 
ธ.ค.64 - - - 1  (4) - 1 (36) 
ม.ค.64 - - 1 (44) - 2 (5,16) 2 (19,21) 
ก.พ.64 - - - - 1 (6) 1 (30) 
มี.ค.64 - - - - 1 (6) 2 (23,31) 
เม.ย.64 - - - - - - 
พ.ค.64 - - - - 2 (5,11) /1 (13) - 
มิ.ย.64 - - - - 3 (6,11,13) 2 (17,19) 
ก.ค.64 - - - - 1 (9) - 
ส.ค.64 - - 1 (6) 1 (3) 2 (7,16) 2 (17,19) 
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ก.ย.64 - - - 1 (4) 2 (5,7) 4 (18,18,20,23) 
 - 1 3 4 18 16 
รวม 42 ราย 
หมายเหตุ : ตัวเลขหน้าวงเล็บคือจำนวนผู้ป่วย ในวงเล็บคืออายุช่วงผ่าตัด 
 

จำนวนผู้ป่วยที่ติดตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2563-30 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ป่วยนัดติดตามการรักษาด้านศัลยกรรรม จำนวน 515 ครั้ง ติดตาม
การฝึกพูดจำนวน 602 ครั้ง ติดตามการตรวจหู และการได้ยิน จำนวน 282 ครั้ง ติดตามการรักษาห้องตรวจ
กุมารเวชกรรม 76 ครั้ง ติดตามการรักษา ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน จำนวน 2,373 ครั้ง ติดตามการรักษา ณ 
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 24 ครั้ง ติดตามการรักษา ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูก
ขากรรไกร จำนวน 361 ครั้ง และเข้ารับการผ่าตัด  ณ โรงพยาบาลทัตกรรม โดย ศัลยแพทย์ช่องปากและ
กระดูกขากรรไกร จำนวน 43 ราย รายละเอียดตามที่กล่าวมานำเสนอในตารางที่ 6-15 
 
ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่เข้ารับการตรวจรักษากับแผนกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก ประจำปี
งบประมาณ 2564 และเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง จำแนกตามรายเดือน และการวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ 

ปี 
  

Diagnosis (ครั้ง) Gender Age (จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา) รวม 

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

          

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 

2564 106 120 289 270 245 295 111 71 38 515 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการห้องตรวจศัลยกรรมตกแต่ง 

หมายเหตุ  ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า 1 ครัง้ 

 
 
ตารางท่ี 7 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในคลินิกฝึกพูด ประจำปีงบประมาณ 2564 และเปรียบเทียบ 3 ปี 
ย้อนหลัง จำแนกตาม การวินิจฉัยโรค เพศ และช่วงอายุ 

เดือน/ปี 

   

Diagnosis  Gender Age   

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

  

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 

2564 - - 284 173 145 331 271 322 219 46 15 602 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกฝึกพูด 

หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า 1 ครั้ง 
   
 
ตารางที่ 8 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในห้องตรวจหู คอ จมูก และตรวจการได้ยิน ประจำปีงบประมาณ 
2564 และเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง จำแนกตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ และช่วงอายุ 
 

เดือน/ปี 

   

Diagnosis  Gender Age  รวม 

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

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 

2564 166 12 104 163 119 174 84 24 - 282 
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กราฟ จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้ารับบริการ ณ ห้องตรวจหู คอ จมูก และตรวจการได้ยิน 

       หมายเหตุ ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า1 ครั้ง 
 
 
ตารางที่ 9 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในห้องตรวจกุมารเวชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และ
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง จำแนกตามรายเดือนการวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ  
 

เดือน/ปี  Diagnosis  Gender Age  

 

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

    

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

2562 ไม่ส่งข้อมูล 

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

2564 35 32 9 26 50 66 6 4 0 76 
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          กราฟ จำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้ารับบริการ ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
      หมายเหตุ  ; ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า1 ครั้ง 
 
 
ตารางที่ 10 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนก
ตามรายเดือน การวินิจฉัยโรค เพศ และช่วงอายุ 
 

ปี Diagnosis  Age  Gender รวม 

   
CP UCL BCLP UCLP 

 
BCLP Facial Other 0-5 6-

11 

12-

19 

>20 M F  

      

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 

2564 118 265 21 1,472 621 2 3 311 497 1,196 504 1,099 1274 2,373 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 

หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า1 ครั้ง 
 
ตารางที่  11 จำนวนผู้ป่วยนอกที่ เข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ                      
2564 จำแนก การวินิจฉัยโรค เพศ ช่วงอายุ ดังนี้ 

เดือน/ปี Diagnosis  Gender  Age   

รวม 
   

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

    

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 

2564 2 1 18 3 - 16 8 5 14 5 24 
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       กราฟจำนวนผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 
หมายเหตุ : ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า1 ครั้ง 
 
ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร ประจำปี
งบประมาณ 2564 จำแนกตามการวินิจฉัยโรค เพศ และอายุ ดังนี้  

เดือน/ปี Diagnosis  Gender Age  รวม 

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

11  

12-19  >20  
    

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 

2564 15 7 192 140 8 141 220 8 71 188 92 361 
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กราฟจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ณ คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 

หมายเหตุ ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า 1 ครั้ง 
 
ตารางที่  13 จำนวนผู้ป่วยที่ เข้ารับการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร ประจำปี
งบประมาณ 2564 จำแนกตาม เพศ การวินิจฉัยโรค อายุ และชนิดของการผ่าตัด 
 

เดือน/
ปี 

Gender  Diagnosis  Operation   
 

รวม 
M  F  CL  CP  UCLP  BCLP  Cheiloplasty  Palatoplasty Closure  

Fistula/  
Bone 
Graft  

Orthogna
thic/อ่ืนๆ 

      
3-6M  >6M  10-

18M  
>18M  

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 

2564 19 24 - 8 16 19 - - - 1 29 13 43 
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หมายเหตุ :ผู้ป่วย 1 ราย อาจมีการติดตามการรักษามากกว่า 1 ครั้ง 
 

1.3 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง  โรคที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและกลุ่มโรคเรื้อรัง                            
มีค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือมุ่งการบริการที่เป็นเลิศ โดยไดก้ำหนดแนวทางและแผนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในโรคสำคัญ
ทุกหน่วยงาน  มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน รวมทั้งทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง พยาบาลชำนาญการ  รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Disease Manager) และเฉพาะ
ทาง โดยสร้างทีมงาน และพัฒนากระบวนการดูแลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในแต่ละกลุ่มโรค  มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย มีการประเมินผลลัพธ์ (KPI เฉพาะโรค) การสร้างนวัตกรรมและการ
วิจัย การจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายเพ่ือความเข้มแข็งแก่องค์กรและชุมชน มีคู่มือ/แนวทาง
ปฏิบัติการดูแลที่ได้มาตรฐาน มีการติดตามกำกับดูแลโดยรองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายคลินิกบริการ และ
กลุ่มดูแล CLT และ PCT ของแต่ละกลุ่มโรค ดังนั้นเมื่อจัดระบบการดูแลเฉพาะทางแล้ว จึงสรุปตัวชี้วัดเฉพาะ
กลุ่มโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ตามรายละเอียดที่
นำเสนอในตารางที่ 14 

 
 
 

    จำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 
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ตารางที่ 14.1 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดกลุ่มโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจำปีงบประมาณ 
2561-2564 ตามตัวชี้วัดมี 16 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย เป้าหมาย 
(%) 

ผลการดำเนินงาน (%) 
2560 2561 2562 

การประเมินผลลัพธ์การรักษาในช่วง 5 ปี  
1. อัตราความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมใน 5 ดา้น คือ 1) ด้านสุขภาพ 2) 
การให้บริการ 3) ค่าใช้จ่ายในการรักษา 4) ความพึงพอใจด้านจิตสังคม 5)
ผลกระทบต่อครอบครัว มีค่าคะแนนโดยรวมในระดับมาก-มากทีสุ่ด (3.50-5.00) 

>80 84 90.00 100* 

2. อัตราความพึงพอใจในภาพลักษณ์ใบหน้าสวยงาม (Nasolabial outcome มี
ค่าคะแนน 1-2 คอือยู่ในระดับ Very Good - Good ของการประเมนิ 4 ด้าน 
คือ Nasal from, Nasal symmetry, Vermillion border และ Nasolabial 
profile) 

>80 80 81.50 83.15* 

3. อัตราความพึงพอใจในการพูดและสื่อสารชัดเจนโดยรวม 4 ด้าน คือ 
Articulation, Hypernasality, Voice, และ Speech intelligibility  มีค่า
คะแนนโดยรวมในระดับมาก-มากที่สุด (3.50-5.00) 

> 80 82 85.75 83.04* 

4. อัตราความพึงพอใจในการไดย้นิดีขึ้น-ปกติ (ประเมินจาก Type of 
Tympanogram, Degree of hearing loss) 

>80 91.2 92.65 81.95* 

5. อัตราความพึงพอใจในการเรียงตัวและการสบฟันปกติ (5 Years Index) >80 71.2 81.75 75 
6. อัตราการเกดิรรูั่วเพดาน (ONF) (n=38) < 20 22.45 13.88  3.92

* 
7. อัตราจำนวนครั้งของการผา่ตัดในช่วงอายุ 5 ปี ≤ 3 ครั้ง 
 

100 90.2 96.6 94.12 

8. อัตราผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัซอ่มแซมปากแหว่งตามช่วงอายุภายใน 3- 6 
เดือน 

100 94.95 94.28  92.301 

9. อัตราผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัซอ่มแซมเพดานโหว่ตามช่วงอายุภายใน 10- 18 
เดือน 

100 96.96 94.44 952 

10. อัตราของผู้ดูแลทีไ่ด้รับข้อมลูเพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตดั 100 85.42 90.00 99.50 
11. อัตราผู้ดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผา่ตัด และฟื้นฟูสภาพ ในการ
แก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ 

100 91.69 82.35 78 

12. อัตราการตดิตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ >90  92.31 100 100* 
13. อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผู้ป่วย/ครอบครัว >90  93.23 98.14 98.28* 
14. อัตราการได้รับข้อมลูก่อน-หลงัผ่าตัดในหอผูป้่วย 100 98.33 99.69 99.543 

15. อัตราจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยผา่ตัดซ่อมแซมปากแหว่งไม่เกิน 3 
วัน 

>90 91.66 87.75 91.67* 
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16. อัตราจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยผา่ตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ไมเ่กิน 
4 วัน 

>90 89.5 86.07 84.444 

หมายเหตุ 1ผ่าตัดเย็บซ่อมริมฝีปากไม่ได้ตามเกณฑ์ 2 ราย เนื่องจาก มีไข้จึงเลื่อนผ่าตัดออกไป 
  2ผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ไม่ได้ตามเกณฑ์ 2 ราย มีภาวะความพิการร่วม11 ราย 

3ญาตบิอกไม่ได้รับข้อมูลก่อน-หลังผ่าตัดในหอผู้ป่วย 1 ราย แต่ตอบคำถามการดูแลผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
4 หลังผ่าตัดมีไข้ 3 ราย/รับประทานอาหารได้น้อยกว่าเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการจำหน่าย                        

    ผู้ป่วย 3 ราย 
  * ตัวช้ีวัดได้ตามค่าเป้าหมาย 
 

จากการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีการปรับแก้ KPI เพ่ือการพัฒนาระบบบริการจาก 16 
ตัวชี้วัด เป็น 13 ตัวชี้วัด และได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 14.2 

 
ตารางท่ี 14.2 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดกลุ่มโรค Cleft Lip-Cleft Palate by Multidisciplinary ประจำปีงบประมาณ 
2564 ตามตัวชี้วัดที่ได้ปรับแก้ใหม่มี 13 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย เป้าหมาย 
(%) 

ผลการดำเนินงาน (%) 
2563 2564 2565 

การประเมินผลลัพธ์การรักษาในช่วง 5 ปี  
ปี 2564 คณะกรรมการมีการปรับเกณฑ์ในการใหค้ะแนนโดยตั้งเกณฑ์ที่ 5 
คะแนน เท่ากับ 100 % ค่าเฉลี่ยที่ได้ให้แปลค่าตรงตามค่าทีไ่ด้ เช่น 3.5 
เท่ากับ 70% และแยกย่อยเป็น 5 ด้าน ดังนี ้
1.อัตราความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมใน 5 ด้าน มีค่าคะแนนระดับ
มากท่ีสุด (5) 

1.1 ด้านการรักษาพยาบาล 
1.2 ด้านการให้บริการ  
1.3 ด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา  
1.4 ความพึงพอใจด้านจิตสังคม  
1.5 ผลกระทบต่อครอบครัว 

(ข้อ 5. ผลกระทบต่อครอบครัว ได้ระดับปานกลาง ซึ่ง
หมายถึง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวค่อนข้างดี 
ภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยจึงกระทบต่อครอบครัวในระดับนี้ ยิ่ง
ค่าคะแนนน้อยยิ่งดี) 
 

 
 
 

>80 

 
 
 
 
 

80 
80 
75 
75 
54 

 
 
 
 
 

80.4 
91.2 
79.2* 
84.4 
59.4 

 

2.อัตราความพึงพอใจในภาพลักษณ์ใบหน้าสวยงาม (Nasolabial outcome 
มีค่าคะแนน 1-2 คืออยู่ในระดับ Very Good - Good ของการประเมิน 4 
ด้าน คือ 

>80  
 
 

70.90** 
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2.1 Nasal form (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
2.2 Nasal symmetry (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
2.3 Vermillion border (คา่คะแนนเฉลี่ย) 
2.4 Nasolabial profile (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 

75 
85 
75 
85 

70.90 
70.90 
70.90 
70.90 

3.อัตราความพึงพอใจในการพูดและสื่อสารชัดเจนโดยรวม 4 ด้าน คือ 
มีค่าคะแนนในระดับ มากทีสุ่ด (5) 
Articulation (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
Hypernasality (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
 Voice (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 
Speech intelligibility (ค่าคะแนนเฉลี่ย) 

> 80  
 

80 
85 
85 
85 

76.36*** 
 

76.36 
76.36 
76.36 
76.36 

 

4.อัตราความพึงพอใจในการได้ยินดีขึ้น-ปกติ (ประเมินจาก Type of 
Tympanogram, Degree of hearing loss) , (ค่าคะแนนเฉลีย่) 

>80 85 85.45  

5. อัตราการเกดิ complication ที่ต้อง Re-operation 0 0 0  
6. อัตราจำนวนครั้งของการผา่ตัดในช่วงอาย ุ5 ปี (CLP≤ 3 ครั้ง /CP =1 
ครั้ง) 

100 100/91.3* 100   

7. อัตราผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตดัซอ่มแซมปากแหว่งตามช่วงอายุภายใน 3-6 
เดือน 

100 92** 100  

8. อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตดัซอ่มแซมเพดานโหว่ตามช่วงอายุภายใน 10- 
18 เดือน 

100 100 96.15****   

9. อัตราของผู้ดูแลทีไ่ดร้ับข้อมูลเพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนผ่าตดั (OPD) 100 100 100  

10. อัตราผู้ดูแลทราบแนวทางการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพ ในการ
แก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ 

100 100 100  

11. อัตราการตดิตามการรักษากับทีมสหวิทยาการ (เทียบร้อยละกับจำนวน
ผู้ป่วยท่ีนัด F/U ทั้งหมด) 

100 99.2*** 95.66  

12. อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผู้ป่วย/ครอบครัวในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี (ไดร้ะดบั 5=88.68% ,ได้ระดับ 4 = 11.32%) 

>90 100 100  

13. อัตราความเข้าใจข้อมลูการดแูลก่อนผ่าตดัและก่อนกลับบ้าน (ในหอ
ผู้ป่วย) 

100 100 100  

 

หมายเหตุ * ด้านค่ารักษาพยาบาล จะรวมไปถึงค่าเดินทางในการมารักษา ซึ่งผู้ป่วยและผู้ปกครองสว่นใหญ่มีปัญหาด้านเศรษ
ฐานะ ค่าคะแนนความพึงพอใจจึงต่ำกว่าเกณฑ ์
 
** เป็นช่วงที่กระดูกใบหน้ายังเจรญิเติบโตไม่สมบูรณ์ ยังไมส่ิ้นสุดการรักษา ต้องรอปลูกสันเหงือกและจัดฟัน ความพึงพอใจ ใน
ภาพลักษณใบหนา้สวยงามจากการผ่าตดั primary surgery จึงต่ำกว่าเกณฑ ์
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*** เป็นช่วงที่พัฒนาการทางด้านภาษาและการพูด ยังพูดไม่ชัดตามวัย กำลังฝึกพูดอย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจในการพูดและ
สื่อสารชัดเจนของผู้ปกครองจึงต่ำกว่าเกณฑ ์
****การผ่าตัด Palatoplasty เกินเกณฑ์ 1 ราย จากท้ังหมด 26 ราย คิดเป็น 3.85 เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 ได้เลื่อน
ผ่าตัดออกไป 
อีก 5 ราย เป็นเคสที่มี โรคร่วม 4 ราย และอีก 1 ราย มาพบแพทย์ตอนอายุ 2 ปี  จึงไม่ได้นำมาคดิคำนวณสถิต ิ

 
1.4 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบคลินิกบูรณาการ (Cleft and Craniofacial Clinic: CCC) 
 การให้บริการเฉพาะทางร่วมกัน นอกจากการบริการทุกวันราชการด้วยการตรวจประเมินและส่งต่อ 
ผู้ป่วยไปยังทีมเพ่ือให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ โดยการประสานงานของศูนย์ตะวันฉาย และยัง
ได้จัดบริการแบบ One-stop service เพ่ือให้การดูแลแบบบูรณาการเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สอง
ของเดือน วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการให้เป็นปัจจุบันร่วมกัน              
ของทีม โดยมีกระบวนการคือ การวางแผนหัวข้อวิชาการของทีมและนำเสนอแต่ละหัวข้ออภิปราย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ โดยทีมแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาปริญญาโท  และอาจารย์จากทีมสหสาขาร่วมนำเสนอให้           
จนครบถ้วน รวมทั้งการจัดทำ Interesting Case Conference เพ่ือร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดทำแผนการรักษาเฉพาะรายให้กับผู้ป่วย และการตรวจประเมินผู้ป่วยในคลินิก วางแผนการรักษาร่วมกัน 
รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกพิเศษต่าง ๆ หากต้องการประเมินเพ่ิมเติม ภายใต้การประสานงานการดูแลของ
ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผลลัพธ์เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง
ครอบครัวมีความเข้าใจ กระบวนการรักษา  

สำหรับการดูแลแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง  โดยมีกิจกรรมตรวจ
ประเมินผู้ป่วย 9 ครั้ง (งดการออกตรวจในช่วงเดือน เม.ย-มิ.ย. 2564)  ซ่ึงมีผู้ป่วยเข้ารับบริการทั้งสิ้น 146 ราย  
และมีกิจกรรมทางวิชาการ และวิทยากร ตามตารางดังนี้ 
ตารางที่ 15 การให้บริการแบบบูรณาการ (Cleft Clinic) จำแนกตาม วัน เดือน ปี หัวข้อวิชาการ วิทยากร 
และผู้ป่วยที่เข้ารับบริการประจำปีงบประมาณ 2564 
 

Date Topic Speaker 

9-Oct-20  NYU NAM Protocol   
อ.ดร.ทพญ.พุทธิดา วังศรีมงคล 

13-Nov-20 
Nasoalveolar correction at newborn for 
patients with CLP  

ทพญ.วิลาสินี  วิจิตรานนท์ 
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์  ภิเศก                     
อาจารย์ที่ปรึกษา 

11-Dec-20 Update Protocol of Tawanchai 
นพ.ภาณุวัตร  สุธรรมวงศ์ 
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Multidisciplinary team care for patients 
with CLP 

โดยมี ผศ.เก่งกาจ  วินัยโกศล เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

8-Jan-21 
Management of alveolar bone grafting for 
patients with CLP 

ทพ.ณัฐสิทธิ์ ผุดผ่อง แขนงวิชาทันตก
รรมจัดฟัน และทพญ.เกวลิน ชนะทรัพย์
เจริญ แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ 

5-Feb-21 
Maxillofacial prosthesis for patients with 
CLP    

ผศ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์ 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

12-Mar-21 
Orthodontic treatment and implications of 
skeletal in patients with CLP 

ทพญ.หทัยชนก ภารการ  
อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ดร.ทพญ.พุทธธิดา 
วังศรีมงคล  แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน 

9-Apr-21 Feeding for patients with CLP 
อ.พญ.สุชาอร  แสงนิพันธ์กูล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ 

14-May-21 
Genetic and syndrome in patients with 
CLP 

ผศ.นพ.กุณฑล วิชาจารย์ ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ 

11-Jun-21 
Management of Psychosocial Problems in 
patients with CLP   

ผศ.พญ.กุศลาภรณ์  ชัยอุดมสม  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

9-Jul-21 Orthognathic surgery for patients with CLP  

ทพ.เอกพล พลเสนา และ ทพ.อนวัช  
สถิตเดชกุญชร โดยมี อ.ทพญ.อมรรัตน์ 
มโนสุทธิ์ประสิทธิ์ และ อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์     
เจิ่งประภากร   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

13-Aug-21 
Distraction osteogenesis for patients with 
CLP  

ทพญ.นวลปราง บุญผ่องเสถียร และ 
นพ.สิงโต ศิริวิโรจน์ โดยมี รศ.ดร.ทพ.
พูนศักดิ์  ภิเศก และ ผศ.พญ.ปัทมา 
ปัญญาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

10-Sep-21 Dental supervision for patients with CLP 
อ.ทพ.ปฏิมาพร พ่ึงชาญชัยกุล 
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การแสดงกราฟเปรียบเทียบการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ปีงบประมาณ      

2562-2564 แยกตามจำนวน แผนกผู้ป่วยนอก (ประกอบด้วยห้องตรวจกุมารเวชกรรม คลิกนิกฝึกพูด ห้อง
ตรวจ หู คอจมูก ห้องตรวจศัลยกรรมตกแต่ง) ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกบูรณาการเดือนละครั้ง ผู้ป่วยทีเ่ข้ารับ
การผ่าตัด  ผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยที่มาใช้บริการศูนย์ตะวันฉาย ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 

 
 กราฟแสดงการเปรียบเทียบการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาล            
ทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562-2564 แยกตามคลินิกทันกรรมจัดฟัน คลินิกทันตกรรม
สำหรับเด็ก คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ และจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ดังตารางดังต่อไปนี้ 
 



44 

 

 
 
ตารางท่ี 16 ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้เครื่องมือปรับแต่งจมูกและกระดูกรองรับฟัน (Nasoalveolar Molding or 
NAM Device) (ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ธันวาคม พ.ศ. 2558) 

ขั้นตอน การปฏิบัติ 
1 1.1  ตรวจและสัมภาษณ์ประวัติ ตรวจนอกช่องปาก บันทึกข้อมูล วินิจฉัย และวางแผนการ

รักษาเบื้องต้น 
1.2  แนะนำขั้นตอนการรักษาแก่ผู้ปกครองอย่างน้อย 2 คน และลงชื่อในใบยินยอมให้ใช้
ภาพถ่ายผู้ป่วยใน การศึกษา    
1.3  บันทึกภาพ 3 มิติ ภาพนอกช่องปาก (หน้าตรง ด้านข้าง รูจมูก เมื่อทารกหยุดร้อง) ภาพ
เพดานปาก ความผิดปกติของอวัยวะส่วนอ่ืนๆถ้ามี และภาพบิดา มารดา หรือญาติ พ่ี น้องที่มี
ความผิดปกติ (เม่ือได้รับอนุญาต) 
1.4  วัดสัดส่วนของจมูกและริมฝีปากบนที่ผิดปกติ ตามท่ีกำหนด 
1.5  พิมพ์ปากทารกสำหรับทำแบบจำลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา(ควรงดน้ำและนมอย่างน้อย 
1 ชั่วโมงก่อนพิมพ์)     
1.6  ใส่เครื่องมือ NAM ตลอดเวลา บันทึกภาพนอกช่องปากหลังจากใส่เครื่องมือ แนะนำการ
ถอดใส่ การดูแล เครื่องมือและช่องปากทารกให้ผู้ปกครองเข้าใจ  และสามารถถอดใส่เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง ให้อุปกรณ์กลับบ้าน สามารถโทรศัพท์ติดต่อทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาในกรณีที่มี
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ปัญหา นัดติดตามผลอีก 1-2 สัปดาห์  
2 2.1 หลังจากใส่เครื่องมือ 2 สัปดาห์ ถอดเครื่องมือออก แล้วบันทึกภาพ 3 มิติ ภายนอกช่องปาก 

และเพดานปาก 
2.2  วัดสัดส่วนของจมูกและริมฝีปากบนหลังจากได้ใส่เครื่องมือแล้ว 2 สัปดาห์ 
2.3  พิมพ์ปากเพ่ือทำแบบจำลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา และแบบจำลองสันเหงือกสำหรับทำ
เพดานเทียม 
 ใส่เพดานเทียมชนิดมีสกรูดึงสันเหงือกเข้าหากัน (Active plate) ในวันเดียวกัน หรือนัดใส่ใน
ครั้งถัดไปแต่ไม่ควรเกิน 7 วัน บันทึกภาพเพดานเทียม บันทึกภาพนอกช่องปากและเพดานปาก
หลังจากใส่เครื่อง NAM 

3 3.1 ถ่ายภาพเพดานเทียม ภาพนอกช่องปากและเพดานปากหลังจากใส่เครื่องมือ NAM (กรณีท่ี
นัดใส่เพดานเทียม) 
3.2  ใส่เครื่องมือ NAM ตลอดเวลา แนะนำให้ไขสกรูที่เพดานเทียมวันละ 2 ครั้ง 
3.3  นัดติดตามผลเพ่ือประเมินผลการรักษาทุกๆ 2-4 สัปดาห์ บันทึกภาพ ปรับหรือเปลี่ยน
เครื่องมือจนกว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงของการรักษาที่บริเวณจมูก ริมฝีปาก และสันเหงือกตามต้องการ ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 2-3  เดือน 
3.4  บันทึกภาพ 3 มิติ ถ่ายภาพนอกช่องปากและเพดานปาก วัดสัดส่วนของจมูกและริมฝีปาก
บน และพิมพ์ปากเพ่ือทำแบบจำลองสันเหงือกเพ่ือการศึกษา ก่อนส่งเด็กไปทำศัลยกรรมเย็บ
ซ่อมแซมริมฝีปาก 

4 4.1  ถอดเครื่องมือ NAM ที่ห้องผ่าตัดก่อนทำศัลยกรรมเย็บซ่อมแซมริมฝีปาก และส่งคืน
ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 

5 5.1  หลังจากทำศัลยกรรมเย็บซ่อมแซมริมฝีปากประมาณ 2 สัปดาห์ บันทึกภาพ 3 มิติ 
บันทึกภาพนอกช่องปากและเพดานปาก ถอด Nasal stent ใส่เครื่องมือ NAMต่อ บันทึกภาพ
นอกช่องปากอีกครั้ง งดใส่เพดานเทียม 
5.2  นัดผู้ป่วยเพ่ือติดตามผลต่อทุกๆเดือน (ระยะนี้ เด็กมักจะให้ความร่วมมือลดลง) และ
ประมาณ 3 เดือนหลังจากการผ่าตัดซ่อมแซมริมฝีปาก ให้บันทึกภาพ 3 มิติ บันทึกภาพนอกช่อง
ปากและเพดานปากวัดสัดส่วนของจมูกและริมฝีปาก พิมพ์ปากเพ่ือทำแบบจำลองสันเหงือกเพ่ือ
ทำการศึกษา นัดติดตามผลต่อทุกๆ 1 เดือน 
5.3 ก่อนส่งทำศัลยกรรมเย็บเพดานปากเมื่อเด็กอายุประมาณ 10-12 เดือน ให้บันทึกภาพ 3 มิติ 
ภาพนอกช่องปากและเพดานปาก วัดสัดส่วนของจมูกและริมฝีปาก พิมพ์ปากเพ่ือทำแบบจำลอง
สันเหงือกเพ่ือการศึกษา 
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6 6.1 ส่งผู้ป่วยเพื่อทำศัลยกรรมเย็บเพดานปาก (พิมพ์ปากในห้องศัลยกรรม ถ้าไม่สามารถทำได้ใน
คลินิก) 

7 7.1 งดใส่เครื่องมือ นัดติดตามผล 3 เดือน และทุกๆ 1ปี หลังจากทำศัลยกรรมเย็บเพดานปาก 
บันทึกข้อมูลตามที่กำหนด จนกระทั่งเด็กอายุประมาณ 9 ปี ให้วางแผนการรักษาต่อเมื่อมีข้อ
บ่งชี้ว่า มีความจำเป็นต้องจัดฟัน  เพ่ือการสบฟันที่เหมาะสมและเตรียมช่องว่างที่บริเวณสัน
เหงือกโหว่ สำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก 

 
1.5 การมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ( high technology) 
  ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ ศูนย์การดูแลฯ ซึ่งมีทีม              
สหวิทยาการอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และอยู่ในสังกัดของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 3D ultrasound, 
CT, MRI, X-rays พ้ืนฐานต่างๆ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้คำแนะนำมารดาในการเลี้ยงทารกปาก
แหว่งเพดานโหว่ด้วยนมแม่ อุปกรณ์จุกนม ขวดนมแก้วสำหรับป้อนนมชนิดพิเศษต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถดูด
นมแม่ได้  อุปกรณ์สำหรับทำเพดานเทียม (obtulator) การจัดสันเหงือกก่อนผ่าตัด (presurgicalorthopaedic 
treatment) อุปกรณ์ในการจัดสันเหงือกก่อนผ่าตัด naso-alveolar molding (NAM) อุปกรณ์แถบคาดริม
ฝีปาก (lip strapping) อุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษในการตรวจหู ตรวจการได้ยิน เช่นการตรวจออดิโอแกรม 
(audiogram) รวมทั้งการตรวจพิเศษต่างๆ เช่น nasendoscopy และ vdo fluoroscopy เป็นต้น ซึ่งจะต้อง
ใช้กล้องพิเศษในการส่องเข้าไปในช่องคอ เพ่ือประเมินภาวะการพูดไม่ชัดจากการทำงานของผนังคอและ
กล้ามเนื้อเพดาน โดยความร่วมมือของโสต ศอ นาสิกแพทย์ร่วมกับนักแก้ไขการพูด และรังสีแพทย์ และยังมี
อุปกรณ์เครื่องมือการผ่าตัด เครื่องมือถ่างขยายขากรรไกรทั้งภายนอกและภายในช่องปาก ไหมเย็บ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และยาในการนำสลบของวิสัญญีแพทย์ วิสัญญีพยาบาลที่ทันสมัยและเพียงพอ อุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การดูแลบาดแผล และยังได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือปรับแต่งจมูก (Nasal Creator Device) เป็นอุปกรณ์
ที่ผลิตจากซิลิโคนทางการแพทย์เพ่ือใช้ในการคงรูปจมูกหลังการผ่าตัดที่ต้องใส่อย่างน้อยประมาณ 3 -6 เดือน 
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO10993 และการรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์จากองค์การ
อาหารและยา (อย.) ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถเบิกจากหน่วยงานของภาครัฐได้ ศูนย์ตะวันฉายจึงได้มีการ
บริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ โดยการสนับสนุนของศูนย์ตะวันฉาย มูลนิธิตะวันฉายฯ องค์กร
สาธารณะกุศลทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ฯ ได้รับการดูแลที่สมบูรณ์แบบมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น 
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ประมวลภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

 
Nostril retainer 

                                
 

Nostril retainer ขวด/จุกนม/แก้วป้อนนมชนิดพิเศษ 
 

                        
 

เครื่องมือปรับแต่งจมูกหลังการผ่าตัดเย็บริมฝีปาก (Nasal Creator Device)   
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สรุป การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ  (super-tertiary care) ของศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ฯ (ศูนย์ตะวันฉาย) อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง โดยทีมสหวิทยาการ ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ 
จนกระทั่งคลอด ตลอดจนการเข้ารับการผ่าตัดรักษาตามช่วงอายุ  จนสามารถฟ้ืนฟูสภาพได้ใกล้เคียงปกติ 
ประมาณช่วงอายุ 20 ปี ผู้ป่วย/ครอบครัวมีความพึงพอใจในผลลัพธ์การรักษานั้น ศูนย์ได้มีการพัฒนาการ
ให้บริการ ทั้งดูแล ผ่าตัด รักษา และฟ้ืนฟูสภาพแบบสหวิทยาการ การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง การ
ติดตามตัวชี้วัดเฉพาะโรค และการมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมทั้งการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ป่วย เพ่ือให้สามารถรองรับด้านการดูแลรักษา ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย เพ่ือพัฒ นา
กระบวนการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู การป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
 
2. การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ ( referral center) 

การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ (referral center) ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ                
สหสาขาวิชาชีพ (interdisciplinary team) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันหมายถึงกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ และได้รับการรับรองทางวิชาชีพที่มาจาก แพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการ
แพทย์อ่ืนๆ ที่ทำงานร่วมกันในลักษณะของทีมสหสาขาวิชาชีพ และระบบของการประสานงานเป็นอย่างดี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากสาขาวิชาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ศัลยแพทย์ตกแต่ง  วิสัญญีแพทย์และวิสัญญี
พยาบาล นักแก้ไขการพูด นักแก้ไขการได้ยิน รังสีแพทย์ด้านการวินิจฉัย ผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์                  
นักพันธุศาสตร์ นักประสาทวิทยา ประสาทศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ พยาบาล และพยาบาลที่มีความ
ชำนาญเฉพาะด้านจักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์สำหรับ
เด็ก กุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ผู้เชี่ยวชาญการวัดและประเมิน
โครงสร้างของใบหน้า ทันตกรรมประดิษฐ์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น จึงเป็นศูนย์การ
ดูแลเฉพาะทางที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเข้ามารับการรักษา โดยทีมมีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยไปใน
ทิศทางหรือ protocol เดียวกัน การคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก 
ที่ครอบคลุมถึงด้านพัฒนาการในภาพรวม ด้านการดูแลรักษาทางการแพทย์ ด้านจิตวิทยาสังคม และด้าน
คุณภาพชีวิตโดยรวม เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ดังนี้ 
 2.1 การรับและส่งต่อมารดา/ครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์บุตรที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
โดยส่งปรึกษาสูติแพทย์ กุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ รวมทั้งพยาบาลชำนาญการพิเศษในเรื่องการ
ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ และวางแผนครอบครัวเพ่ือให้ได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะ
ตั้งครรภ์บุตรที่มีความเสี่ยงต่อไป มีการนัดหมายติดตามการรักษา หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านเพ่ือรับ
การดูแลต่อเนื่อง พร้อมรับส่งกลับหากพบปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้ ทั้ งนี้โดยคำนึงถึงความต้องการ ความ
คาดหวัง และความปลอดภัยของผู้ป่วย/ครอบครัวเป็นหลัก 
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 2.2 การรับ-ส่งต่อมารดา/ครอบครัวที่ตั้งครรภ์บุตรมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งเป็นช่วงของ
ความรู้สึกเศร้าเสียใจของมารดาและครอบครัวที่ทราบข่าวร้ายนี้ โดยมารดา/ครอบครัวจะเสาะแสวงหา หรือ
ได้รับการส่งต่อเพ่ือให้ได้พบกับสูติแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ 
เพ่ือพิสูจน์ถึงความจริงในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ สูติแพทย์จะทำการประเมินด้วย 3D Ultrasound ในบางรายอาจ
นัดเจาะประเมินน้ำคร่ำเพ่ือหาความพิการร่วมอ่ืนๆ จากผลของโครโมโซม และแจ้งผลให้กับมารดา/ครอบครัว
ได้รับทราบ พร้อมทั้งส่งต่อเพ่ือรับคำปรึกษากับพยาบาลเฉพาะทางในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะ
ตั้งครรภ์ และพยาบาลประสานงานการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ในการเตรียมตัว
คลอดกับโรงพยาบาลที่มารดาฝากครรภ์ไว้ เพ่ือดูแลทารกพิการปากแหว่งเพดานโหว่ และวางแผนการรักษาใน
อนาคตต่อไป หากคลอดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีมพยาบาลห้องคลอดจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ประเมิน
การยอมรับบุตรและสร้างสัมพันธภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งส่งต่อไปยังหอผู้ป่วยหลังคลอดเพ่ือรับการดูแลต่อ 
หรือส่งต่อหอผู้ป่วยเด็กหากมีความผิดปกติหรือพิการร่วมตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีพยาบาลประสานงานและ
ทีมสหสาขาตามเยี่ยม ณ หอผู้ป่วยนั้น เพ่ือประสานงานการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 การรับ-ส่งต่อมารดาที่คลอดบุตรมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤติของมารดา/
ครอบครัวที่จะต้องเผชิญต่อภาวะความเศร้าโศก เสียใจ และปรับตัวเผชิญต่อความเป็นจริง จนสามารถเลี้ยง ดู
บุตรได้เหมือนครอบครัวอ่ืนๆ ทีมสหสาขาวิชาชีพจะให้การตรวจประเมินร่วมกัน เช่นกุมารแพทย์เพ่ือประเมิน
ความพิการร่วมอ่ืนๆ ประเมินการดูดกลืน และส่งต่อไปยังคลินิกนมแม่หรือในรายที่จำเป็นต้องพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในหอผู้ป่วยหลังคลอด เพ่ือฝึกมารดาให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ การส่งต่อ/ส่งปรึกษา
ทีมศัลยแพทย์ตกแต่งประเมินภาวะความรุนแรงของความพิการ และส่งต่อทีมทันตแพทย์จัดฟันในการเตรียมจัด
สันเหงือกก่อนผ่าตัด (pre-surgical orthopedics) ตามความเหมาะสม รวมทั้งการนัดวันเพ่ือติดตามการรักษา
และรับการผ่าตัดตามช่วงอายุและความเหมาะสมต่อไป 
 2.4 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพ่ือเข้ารับการผ่าตัดรักษา ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น (area-based) ที่ครอบคลุมถึง 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) ซึ่งมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่นที่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งมีศูนย์ตะวันฉายที่มีความพร้อมใน
การเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดูแลรักษาให้กับครอบครัว ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ จึงมีผู้ป่วย/                  
ครอบครัวจำนวนมาก ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น รวมทั้งผู้ป่วยจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                      
และจังหวัดใกล้เคียงที่เลือกบริการ และส่งต่อการรักษามายังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่
และเขา้รับการผ่าตัดมากกว่า 100 ราย อันได้แก่ การผ่าตัดแก้ไขความพิการแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิที่ร่วมกันดูแล
ทั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างครบวงจร  
 2.5 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพ่ือเข้ารับการฝึกพูด ตรวจหู ตรวจการได้ยิน จากการที่
ประเทศไทยยังขาดแคลนนักแก้ไขการพูด จึงทำให้การกระจายตัวของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในทุกจังหวัด ดังนั้น
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ในบางพ้ืนที่หรือบางเขตอาจมีศัลยแพทย์ตกแต่ง หรือศัลยแพทย์กลุ่มที่สามารถผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง
เพดานโหว่แบบปฐมภูมิได้ และส่งต่อผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพ่ือเข้ารับการฝึกพูดกับศูนย์ตะวันฉายโรงพยาบาล                 
ศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องซึ่งในการฝึกพูดจำเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินการทำงานของหูในเรื่องการได้ยิน 
และการติดเชื้อของหูชั้นกลางควบคู่กันไปด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาการไม่ได้ยินของผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อการพูด
และการสื่อสารได้ โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เข้ามารับการฝึกพูดเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
 2.6 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพ่ือเข้ารับการจัดสันเหงือกก่อนผ่าตัด การเตรียมความ
พร้อมของช่องปากและฟันก่อนจัดฟัน และการจัดฟัน รวมทั้งการปลูกกระดูกสันเหงือก และการผ่าตัดแก้ไข
ความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรและใบหน้า (orthognathic surgery) ในบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัด
และใช้เครื่องมือยึดถ่างกระดูกร่วมด้วย (distraction osteogenesis) โดยผู้ป่วยสามารถเข้ามารับบริการ                      
ได้ 2 ช่องทาง คือ ทางศูนย์ตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร์  และทางโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  สรุปการเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ (referral center) ที่รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความ
ซับซ้อนเข้ามาดูแลทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมีศูนย์ตะวันฉายเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน 
และทีมสหขาวิชาชีพที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านทั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกันประเมิน วินิจฉัย ตรวจรักษา และส่งต่อไปยังทีมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การ
ประสานงานการดูแลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดคลินิกบริการแบบบูรณาการในทุกๆ วันศุกร์ที่สองของ
เดือน ที่ประกอบไปด้วยการนำเสนอวิชาการที่น่าสนใจการปรึกษาหารือในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน 
(conference interesting case)  และด้านบริการ ที่ตรวจประเมิน วินิจฉัย การร่วมปรึกษาหารือกรณีศึกษา
ผู้ป่วยร่วมกัน และการจัดกิจกรรมสันทนาการของกลุ่มจิตอาสาให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองในช่วงรอการตรวจ
ประเมิน ทั้งนี้เพ่ือเป้าหมายในการดูแล คือ การคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นหลัก ที่ครอบคลุมถึงด้านพัฒนาการ ด้านการดูแลรักษาทางการแพทย์ ด้านจิตวิทยาสังคม และ
ด้านคุณภาพชีวิตโดยรวม  
 

3. เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (network) 
 การมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (networking) ศูนย์ตะวันฉายได้สร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติมาโดยตลอด โดยสามารถสรุปเครือข่ายได้ดังนี้ 

3.1 เครือข่ายระดับชาติ (national networking) 
1) เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ตะวันฉายมีเครือข่ายระดับชาติในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 22 จังหวัด รวมทั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็น
เครือข่ายการดูแล และเครือข่ายวิชาการในทุกจังหวัด ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ แบบครบวงจร
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” (comprehensive cleft care in Northeastern, Thailand) ซึ่ง
ในช่วง 3 ปีแรกจะเริ่มดำเนินโครงการนำร่องในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบ แล้วจึงขยายผลลงสู่ 3 จังหวัด
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสปสช.เขต 7 ขอนแก่น (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ต่อไป โดยใน
อนาคตได้วางแผนการนำต้นแบบของการดูแลแบบครบวงจรนี้ขยายผลไปสู่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ขยายผลไปในระดับประเทศต่อไป 
  เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   - โรงพยาบาลอุดรธานี 
   - โรงพยาบาลเลย 
   - โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
   - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
   - โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 

2) เครือข่ายภาคกลาง ได้แก่  
- ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้า รามาธิบดี  

     โรงพยาบาลรามาธิบดี 
   - ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
   - โรงพยาบาลศิริราช  
   - สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี  
   - โรงพยาบาลสระบุรี  
   - โรงพยาบาลในภาคกลางทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยเสียงใส 

3) เครือข่ายภาคเหนือได้แก่ 
- ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ  

   - สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า 
     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   - โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  
   - โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 - โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย 
 - โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 - โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 - โรงพยาบาลในภาคเหนือท้ังหมดที่เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยเสียงใส 
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4) เครือข่ายภาคใต้ 
   - ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า  
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
   - โรงพยาบาลในภาคใต้ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการยิ้มสวยเสียงใส 
  5) เครือข่ายภาคตะวันตก 
   - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี 
   

  6) เครือข่ายภาคะวันออก 
   - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

3.2 เครือข่ายระดับชาติของภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาสังคมด้านความร่วมมือในการ
ดูแลรักษา วิชาการ และวิจัย มีดังนี้ 

 - สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย 
 - สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย 
 - สมาคมทุกสมาคมที่เก่ียวข้องในการดูแล รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
 - มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ 
 - มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
 - เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด 
 - มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย (The Operation Smile of Thailand) 
 - บริษัทคอมเซเว่น 
 - บริษัทประกันชีวิต เอ ไอ เอ 
 - บริษัทดีแทค 
 - มูลนิธิไทยคม 
 - สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวง 
    อุตสาหกรรม 
 - บริษัท PlanetCom 
 - บริษัท Sewing Machine Thailand 
 - บริษัท Twin Pine 
 - สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 เป็นต้น 

 3.3 เครือข่ายระดับนานาชาติ (International Networking) 
   3.3.1 เครือข่ายระดับนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน 
    1) Laos P.D.R. 
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    2) Singapore 
    3) Vietnam 
    4) Myanmar   
    5) Cambodia 
    6) Philippines  
    7) Malaysia 
   3.3.2 เครือข่ายระดับนานาชาติในกลุ่มประเทศอ่ืนๆ  
    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 

   3.3.3 เครือข่ายระดับนานาชาติของภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาสังคมด้าน
ความร่วมมือในการดูแลรักษา วิชาการ และวิจัย มีดังนี้ 
    1) The Smile Train Charity, USA 
    2) The Transforming Face, Canada   
    3) ReSurge International, USA 
    4) Operation Smile, Thailand 
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  สรุป การมเีครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (networking) ของศูนย์ตะวันฉายครอบคลุมในทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษา ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องทุนสนับสนุนต่อ
การรักษาผู้ป่วย ด้านวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ศูนย์ตะวันฉาย
ได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์ชั้นเลิศในการบริการและวิจัยเฉพาะทางของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงปัจจุบัน 
 
 

4. งานวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research and development center) 

 การเป็นศูนย์กลางวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research center) มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารทางการแพทย์ตามที่ศูนย์ตะวันฉายได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางอันดับที่  19 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2550 (research center) เป็นต้นมา ศูนย์ตะวันฉายได้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัยทางการแพทย์ที่เฉพาะทางในภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า โดยมีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้ ผลงานตีพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน                  
12 เรื่อง ดังนี้ 
 1. Yarholar LM, Shen C, Wangsrimongkol B, Cutting CB, Grayson BH, Staffenberg DA, et 
al. The Nasoalveolar Molding Cleft Protocol: Long-Term Treatment Outcomes from Birth to 
Facial Maturity. Plast Reconstr Surg 2021:787E-794E. 
 2. Tankittiwat P, Pisek A, Manosudprasit M, Punyavong P, Manosudprasit A, Phaoseree 
N, et al. Function of Nasoalveolar Molding Devices in Bilateral Complete Cleft Lip and Palate: 
A 3-Dimensional Maxillary Arch Analysis. Cleft Palate-Craniofac J 2021;58(11):1389-1397. 
 3. Saothonglang K, Punyavong P, Winaikosol K, Jenwitheesuk K, Surakunprapha P. Risk 
Factors of Fistula Following Primary Palatoplasty. J Craniofac Surg 2021;32(2):587-590. 
 4. Wangsrimongkol B, Flores RL, Staffenberg DA, Rodriguez ED, Shetye PR. Skeletal and 
Dental Correction and Stability Following LeFort I Advancement in Patients With Cleft Lip and 
Palate With Mild, Moderate, and Severe Maxillary Hypoplasia. Cleft Palate-Craniofac J 2021. 
 5. Wangsrimongkol B, Flores RL, Staffenberg DA, Rodriguez ED, Shetye PR. Skeletal and 
Dental Stability Following Different Magnitude of Le Fort I Advancement in Patients With Cleft 
Lip and Palate. J Oral Maxillofac Surg 2021;79(9):1932-1942. 
 6. Taecha-apaikun K, Pisek P, Suwanprateeb J, Thammarakcharoen F, Arayatrakoollikit 
U, Angwarawong T, et al. In vitro resorbability and granular characteristics of 3 D-printed 
hydroxyapatite granules versus allograft, xenograft, and alloplast for alveolar cleft surgery 
applications. Proc Inst Mech Eng Part H J Eng Med 2021. 
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7. Pradubwong S, Augsornwan D, Namjaitaharn S, Saenbon O, Wongkham J, 
Muknumporn T, Chonprai C, Patjanasoontorn N, Pungchanchaikul P, Manosudprasit A, Pisek P, 
Prathanee B, Winaikosol K, Chowchuen B. Update Interdisciplinary Clinical Practice Guideline 
for Patients with Cleft Lip and Palate at Prenatal Until 5 Years. Srinagarind Med J. Vol. 35 No. 
6 (2020): November – December 

8. Supunya C, Aphiphatkan N, Rattanapan P. Estimated Charge Cost For Cleft Lip And 
Cleft Palate Treatment: A Study Of In-Patients in Dental Hospital, Faculty Of Dentistry, Khon 
Kean University. Srinagarind Med J.Vol. 35 No. 6 (2020): November – December 

9 . Pradubwong S, Augsornwan D, Numjaitaharn S, Lao-unka K, Surit P, Chowchuen B. 
Effect of Learning Program on Nurse’ Knowledge and Skill Improvement in Caring for Patients 
with Cleft Lip-Cleft Palate, Khon Kaen, Thailand. Srinagarind Med J.Vol. 3 6  No. 1  (2 0 2 1 ) : 
January – February 

10. Pakkasung Y, Sroyhin W, Numjaitaharn S, Rod-ong D, Chonprai C, Samretdee H, 
Jaruensook W, Pisek P, Surakunprapha P. Improvement Quality of Life in Patients with Cleft 
Lip and Palate by Home Visit Program. Srinagarind Med J.Vol. 36 No. 2 (2021): March – April 

11. Panphet N, Kreetiyutanont S, Pradubwong S, Chowchuen B. A Study on Care of 
Infants with Cleft Lip – Palate in the Labor Room, Srinagarind Hospital, Khon Kaen province, 
Thailand. Srinagarind Med J.  Vol. 36 No. 2 (2021): March – April 

12. Surakunprapha P, Pradubwong S, Paggasang Y, Jenwitheesuk K, Pisek P, 
Chowchuen B. Treatment Outcomes of Quality of life and Nasolabial Appearance in Patients 
with Cleft Lip and Palate of 10-Year-Old Group. Srinagarind Med J. Vol. 36 No. 3 (2021): May - 
June 
 
 สรุป การเป็นศูนย์กลางวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research center) ซึ่งมีผลงานวิจัยและวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ในระดับนานาชาตินั้น เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของนักวิจัยและนักวิชาการ
ภายในศูนย์ รวมทั้งการสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการวิจัย และการตีพิมพ์จนทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ของทีมสหวิทยาการ ซึ่งทั้งนี้การศึกษาวิจัยต้องดำเนิน
ต่อไป เพ่ือต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในวงกว้าง โดยอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-base) เพ่ือนำ
องคค์วามรู้มาพัฒนาทีมในการดูแลรักษา ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพให้กับผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป 
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5. การฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางด้านการแพทย์ และการพยาบาลเฉพาะทาง ( training center) 
 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางด้านการแพทย์ และการพยาบาลเฉพาะทาง (training 
center) ศูนย์ตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่ง เป็น
ศูนย์กลางในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งด้านการแพทย์ และการพยาบาลเฉพาะทางมาอย่างต่อเนื่อง การ
ฝึกอบรมจะเป็นทั้งการจัดประชุมในลักษณะสหสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกพ้ืนที่  การจัดโครงการพัฒนา     
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและครอบครัว การศึกษาดูงานของผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็น
หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางการพยาบาลการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยมี นางยุพิน                   
ปักกะสังข์ พยาบาลประสานงานของศูนย์ตะวันฉาย เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับทีมพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ชื่อหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และ
ความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า 
 

6. การเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน (reference center) เช่น ด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน 
ด้านบุคลากร เป็นต้น 

 การเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน (reference center) เช่น ด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน 
ด้านบุคลากร ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 6.1 ด้านข้อมูล ศูนย์ตะวันฉายมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงด้านข้อมูลข่าวสาร              
ที่น่าเชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่เข้ารับรักษากับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ในฐานข้อมูล
ทั้งสิ้น 2,331 ราย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉายลงทะเบียนผู้ป่วยเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลภาพตามช่วง
ของการรักษา รวมทั้งข้อมูลการผ่าตัด และยังสามารถค้นหาและออกรายงานผู้ป่วยตามช่วงอายุ ตามการ
วินิจฉัยโรค ตามจังหวัดที่ลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่งทีมสหสาขา นักวิชาการ และนักวิจัย หรือผู้ที่สนใจอ่ืนๆ 
สามารถขอใช้ขอ้มูลของศูนย์เพ่ือประโยชน์ในด้านการดูแลรักษา ด้านวิชาการ และวิจัยได้ 
 6.2 ด้านวิชาการ ศูนย์ตะวันฉายเป็นหน่วยงานที่ผลิตเอกสาร หนังสือ คู่มือ ตำราวิชาการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น จัดทำวิดิทัศน์และคู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือปรับแต่งจมูก (Nasal Creator Device)  ทั้งในด้าน
ความรู้ การให้คำปรึกษา อุบัติการณ์การเกิดภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ตำราวิชาการต่างๆ ที่ร่วมนิพนธ์
แบบสหวิทยาการ จนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ไปในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเป็นศูนย์ที่จัดประชุม
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและทีมผู้ร่วมรักษา ทั้งผู้ปกครองและชุมชนที่ร่วมดูแล และยังเผยแพร่ด้าน
วิชาการไปยังกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาเป็นเวลายาวนานด้วย 

 6.3 ด้านมาตรฐาน ศูนย์ตะวันฉายได้ให้บริการ การดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ฯ ตามมาตรฐานสากล ตาม Americleft และ Urocleft โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้รับการรับรอง
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ และศูนย์ตะวันฉายเป็นหนึ่งในศูนย์การดูแลชั้นเลิศของโรงพยาบาล มีทีมการดูแลที่
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คร่อมสายงาน เช่น Patient Care Team Cleft lip-Palate (PCT CL-CP) คณะกรรมการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ และชุมชนนักปฏิบัติ (Cop CL-CP) เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการ หรือระบบการดูแลต่างๆ จึงดำเนินการ
อย่างมีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่เทียบเท่าระดับสากลเป็นตัวกำกับ มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เพ่ือประเมินคุณภาพการดูแลรักษาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
 6.4 ด้านบุคลากร ศูนย์ตะวันฉายมีทีมที่ร่วมดูแลรักษาผ่าตัดและฟ้ืนฟูสภาพรวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา 
ประกอบด้วย 1) ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร 2) ทันตแพทย์จัดฟัน           
3) นักแก้ไขการพูด  4) กุมารแพทย์  5) โสต ศอ นาสิก แพทย์ 6) นักแก้ไขการได้ยิน 7) ประสาทศัลยแพทย์             
8) ทันตแพทย์สำหรับเด็ก 9) วิสัญญีแพทย์ 10) สูตินรีแพทย์ 11) จิตแพทย์และนักจิตวิทยา 12) รังสีแพทย์            
13) พยาบาล และ 14) นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งบุคลากรในแต่ละทีมเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้านที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผ่าตัด ให้คำปรึกษา และฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มา
เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี หลายๆ ท่านเป็นผู้นำในด้านวิชาการและวิจัย ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และชำนาญการพิเศษในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่มากกว่า    
20 ท่าน รวมทั้งศูนย์ยังมีทีมสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถท่ีปฏิบัติงานสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์ 
จำนวน 7 คน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของทีมสหวิทยาการให้แสดงศักยภาพได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

 6.5 การมีทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ศูนย์ตะวันฉายได้มีการพัฒนานวัตกรรม อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้ปกครอง และทีมสหวิทยาการ และดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ หรือ Nasal Creator 
Device เลขที่อนุสิทธิบัตร 15395 ออกให้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
 
 สรุป การเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน (reference center) เช่น ด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้าน
มาตรฐาน ด้านบุคลากรของทีมสหวิทยาการของศูนย์ตะวันฉาย ได้ปรากฏมาอย่างต่อเนื่องนับเป็น 10 ปี ทำให้
ศูนย์เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งด้านข้อมูล ด้านวิชาการทั้งองค์
ความรู้และการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มาตรฐานในการดูแลที่เทียบเท่าในระดับ
สากล และด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ฯ ตลอดมาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 

7. การเป็นหน่วยงานระดับชาติและสนับสนุนนโยบายของงานดูแลผู้ป่วย (national body and policy 
advocacy) 

การเป็นหน่วยงานระดับชาติเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง (national body and policy advocacy) สำหรับ
หน่วยงานศูนย์ตะวันฉายนั้น ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพในกลุ่มผู้ป่ วย                
ปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ อย่างสมบูรณ์แบบมาเป็นเวลายาวนาน จนสามารถสร้างเป็นรูปแบบ tawanchai 
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comprehensive care model ขยายผลไปยังภูมิภาคในสปสช เขต 7 ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ และเขต 9 จังหวัด
บุรีรัมย์ รวมทั้งในเขตภาคเหนือจังหวัดเชียงราย และขยายผลไปยั งกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนม่าร์ เป็นต้น จนทำให้ศูนย์ตะวันฉาย
เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตามที่กล่าวมา 
 การสร้างผลงานของหน่วยงาน ในด้านการวิจัย นับตั้ งแต่ศูนย์ตะวันฉายได้รับอนุมัติให้เป็นศูนย์วิจัย
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ได้ดำเนินการด้านการวิจัยที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยการเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะความพิการของใบหน้าและศีรษะ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2564 
จำนวน 12 เรื่อง ตามรายละเอียด ในงานวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research and development 
center) 
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ผลงานทางด้านวิชาการ วิทยากร การจัดประชุม 
 

การสร้างผลงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ เป็นวิทยากร การจัดประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
 

1.การนำเสนอผลงานในลักษณะของวิทยากรรับเชิญ ( invited speaker) ในระดับชาติ โดยมี
คณะกรรมการบริหารของศูนย์ตะวันฉาย เข้าร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้ 
    1.1 วิทยากร บรรยายหัวข้อ Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial 
Patients โดย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี และ              
นางสุธีรา ประดับวงษ์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2563 

1.2 วิทยากรบรรยายหัวข้อ Updates from Dentists โดย รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ในงานประชุม
วิชาการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 
ณ ห้องประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 

1.3 วิทยากรบรรยายหัวข้อThailand Consensus on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 
2020) โดย ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา ในงานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ 
ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึก ITSC 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 

1.4 วิทยากรบรรยายหัวข้อ Updates and Innovation in Nursing and Psychosocial Care โดย
นางยุพิน ปักกะสังข์ ในงานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2563 

1.5 วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับรองรายโรคและการพัฒนาคุณภาพด้าน
ทันตกรรมสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนมุ่งสู่การ
พัฒนาคุณภาพสู่ Advance HA และ Disease specific certification ณ ห้องประชุม CC2-801 (ห้องราบ) 
ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18 
มีนาคม 2564 
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งานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 201 ตึก ITSC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

2. การจัดประชุมวิชาการ โครงการต่าง ๆ  
2.1 จัดโครงการเพ่ิมพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์ตะวันฉาย รูปแบบออนไลน์ ผ่าน

โปรแกรม zoom webinar ดำเนินงาน ณ Smart Class Room ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ                       
พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญาได้รับความรู้ พัฒนาทักษะด้านการเขียน
โครงร่างวิจัย บทความวิจัย และการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักวิจัย
ได้แนวคิดและโครงร่างของการสร้างนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 108 คน ประกอบด้วยนักวิจัย นักศึกษาหลังปริญญา และผู้สนใจได้รับความรู้ และทักษะด้าน
การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย บทความวิจัย และการตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ ได้
แนวคิดและโครงร่างของการสร้างนวัตกรรม 

 

 
 
 

   
 
 
 

ภาพการประชุม 
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2.2 จัดโครงการ การบริการที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความ
พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ.2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถปุระสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการบริการที่สมบูรณ์แบบในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะ
และใบหน้า ให้มีความสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ, การศึกษา, การดำรงชีวิต, สังคม และ
การเสริมสร้างพลังอำนาจ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น อย่างบูรณาการ 2) เพ่ือให้ผู้ป่วยค้นพบตนเองและเห็น 
คุณค่าในตนเอง สามารถตั้งเป้าหมายชีวิต วางแผนการศึกษา การประกอบอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง  โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจำนวน 40 คน ผลลัพธ์ (Performance)  

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความสนุกสนานและได้ร่วมพูดคุยกับเพ่ือนๆ คนอ่ืน ๆ จากคำถามในแต่ละ
ประเด็นที่ได้จัดทำขึ้นมา ช่วยทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนใน    
สังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทลายกำแพงความคิดของตนเอง มีความกล้าคิดถึงอนาคตของตนเอง มีความ
มั่นใจและ กล้าที่จะร่วมนำความคิดตนเองมาพูดคุยกับผู้อ่ืน 
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ภาพกิจกรรม โครงการการบริการที่สมบูรณ์แบบเพ่ือการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิด

ของศีรษะและใบหน้า ในพื้นทีจ่ังหวัดขอนแก่น ประจำปี 256 

2.3 การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบคลินิกบูรณาการ (Cleft and Craniofacial Clinic: CCC) 
การให้บริการเฉพาะทางร่วมกัน นอกจากการบริการทุกวันราชการด้วยการตรวจประเมินและส่งต่อ 

ผู้ป่วยไปยังทีมเพ่ือให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ โดยการประสานงานของศูนย์ตะวันฉาย และยัง
ได้จัดบริการแบบ One-stop service เพ่ือให้การดูแลแบบบูรณาการเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สอง
ของเดือน วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการให้เป็นปัจจุบันร่วมกัน              
ของทีม 

  

ภาพกิจกรรมบรรยายด้านวิชาการ 
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       ภาพกิจกรรรมตรวจประเมินผู้ป่วย ของทีมทันตแพทย์และศัลยแพทย์ตกแต่ง 

สรุป จึงกล่าวได้ว่า ศูนย์ตะวันฉาย ในการเป็นหน่วยงานระดับชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ทั้ง
ด้านการดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถเป็น
ต้นแบบในการดูแล และขยายผลไปยังกลุ่มประเทศข้างเคียงได้ ในด้านวิชาการศูนย์ได้จัดการประชุมวิชาการ
ด้านองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านวิชาการ การวิจัยทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในปัจจุบัน ส่วนในด้านการวิจัย ศูนย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์ตะวันฉายเป็นหน่วยงานระดับชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในด้านผู้นำการดูแล
รักษา ด้านวิชาการ และวิจัยได้  
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บทท่ี 3  
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะ และแผนดำเนินงานในปีต่อไป 

 

จากที่กล่าวมา ในบทนำถึงความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์ตะวันฉาย และศูนย์การดูแลเฉพาะทางฯ ซึ่ง
กล่าวถึงภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งการดูแลรักษาตามช่วงอายุแบบสหวิทยาการ และผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามกรอบการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence center)                    
7 องค์ประกอบนั้น สามารถสรุปในภาพรวมได้ดังนี้  

 

 3.1  สรุปผลการดำเนินงาน 
 3.1.1 ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ถือเป็นอุบัติการณ์ที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ

ประเทศไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบ 2.40 รายต่อเด็กแรกเกิด 1,000 ราย  
  3.1.2 ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เป็นความพิการแต่กำเนิดที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาหลายระบบ 
โดยใช้เวลาในการรักษาที่ยาวนาน ตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ จนกระทั่งคลอด และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในช่วงอายุ
ประมาณ 19-20 ปี ซึ่งขึ้นกับภาวะความรุนแรงของโรครวมทั้งค่ารักษาพยาบาลด้วย 
  3.1.3 การดูแลรักษาต้องอาศัยทีมสหสาขาวิชาชีพประมาณ 14 สาขา เพ่ือร่วมให้การดูแลรักษา 
ผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ 
เพ่ือให้อวัยวะต่าง ๆ ทั้งในด้านภาพลักษณ์ความสวยงาม และการทำงานได้ใกล้เคียงปกติที่สุด 2) ด้านการศึกษา  
3) ด้านการดำรงชีวิต 4) ด้านสังคม และ 5) ด้านเสริมสร้างพลังอำนาจ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมผู้ป่วยให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ตอบแทนสู่สังคมได้ รวมทั้งครอบครัวและชุมชนเกิดความร่วมมือและสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปได ้
  3.1.4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เปิดให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และ
ดำเนินการดูแลรักษาอย่างครบวงจรจนถึงปัจจุบัน โดยมีศูนย์ตะวันฉายและพยาบาลชำนาญการพิเศษในการ
พยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ทำหน้าที่ ในการดูแลและประสานงานการดูแล (Care and Coordinator) 
และทำหน้าที่ผู้จัดการการดูแล (Case Manager) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนศูนย์ตะวันฉายที่ร่วมประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและครอบครัว 
  3.1.5 การให้บริการระดับเหนือตติยภูมิ (Super-tertiary care) ในกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่ง เพดาน
โหว่ จนได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายใต้ชื่อ“ศูนย์ความเป็นเลิศตะวัน
ฉาย เพ่ือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า” โดยทำพิธีเปิดป้ายศูนย์
ความเป็นเลิศฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การบริการประกอบด้วย การจัดระบบการให้บริการเฉพาะทาง
และการประสานงาน การให้บริการดูแล ผ่าตัด รักษา และฟ้ืนฟูสภาพแบบสหวิทยาการ การมีระบบฐานข้อมูล
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คนไข้ทั่วไป การมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเฉพาะโรคที่เพียงพอ ภายใต้การประสานงานการ
ดูแลของพยาบาลประสานงานและทีมสนับสนุนศูนย์ตะวันฉาย  
  3.1.6 การเป็นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ (referral center) ในด้านการรับและส่ง
ต่อมารดา/ครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์บุตรที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การรับ -ส่งต่อมารดา/
ครอบครัวที่ตั้งครรภ์มารับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมถึงความพิการร่วม และคลอดบุตรมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ 
รวมทั้งการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เพ่ือเข้ารับการดูแลในด้านสารอาหาร การให้นมแม่ การผ่าตัดรักษา 
การฝึกพูด ตรวจหู ตรวจการได้ยิน และจัดฟัน เป็นต้น โดยศูนย์ที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย (High Technology)อย่างเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย โดยมีมูลนิธิตะวันฉายฯ ซึ่งเป็น
องค์กรสาธารณกุศลให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูงที่ไม่สามารถเบิกจาก
สิทธิพ้ืนฐานได้ มาใช้กับผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   3.1.7 การมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ (network) ของศูนย์ตะวันฉายครอบคลุมในทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลรักษา ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องทุน
สนับสนุนต่อการรักษาผู้ป่วย ด้านวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นต้น  

3.1.8 การเป็นศูนย์กลางวิจัยทางการแพทย์เฉพาะทาง (research and development 
center) มีผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ ซึ่งในปีนี้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ จำนวน 12 เรื่อง 
  3.1.9 การเป็นศูนย์ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางด้านแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง (Training 
center) เป็นศูนย์ฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งทางด้านการแพทย์ และการพยาบาลเฉพาะทาง (Training center) 
รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการศึกษาดูงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

3.1.10 การเป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้าน (reference center) ในด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ด้าน 
มาตรฐาน และด้านบุคลากรของศูนย์ตะวันฉาย ได้ปรากฏมาอย่างต่อเนื่องนับเป็น 10 ปี ทำให้ศูนย์เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
วิชาการทั้งด้านองค์ความรู้และการศึกษาวิจัย มาตรฐานในการดูแลที่เทียบเท่าในระดับสากล และด้านบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ตลอดมา 

  3.1.11 การเป็นหน่วยงานระดับชาติ เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง (national body and policy 
advocacy) ศูนย์ตะวันฉายเป็นหน่วยงานที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ ทั้งด้านการดูแล รักษาผ่าตัด และฟ้ืนฟู
สภาพกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถเป็นต้นแบบในการดูแล และขยายผลไปยัง
กลุ่มประเทศข้างเคียงได้ ในด้านวิชาการศูนย์ได้จัดการประชุมวิชาการด้านองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในด้านวิชาการ การวิจัยทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่รู้จักและยอมรับในปัจจุบัน ส่วนในด้านการ
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วิจัย ศูนย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์ตะวันฉายเป็น
หน่วยงานระดับชาติที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในด้านผู้นำการดูแลรักษา ด้านวิชาการ และวิจัยได้ 
 

 3.2 ปัญหาและอุปสรรค 
  3.2.1 จากนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการของศูนย์การดูแลเฉพาะทางได้ โดยเฉพาะศูนย์การดูแลของโรงพยาบาลที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จึงเกิดการรักษาท่ีไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถประเมิน และติดตามคุณภาพการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2  การเข้าถึงบริการการรักษาของผู้ป่วยในศูนย์การดูแลเฉพาะทางที่มีศักยภาพในด้านการรักษาที่
สมบูรณ์แบบยังไม่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการดำรงชีวิต และด้านเสริมสร้าง
พลังอำนาจ รวมทั้ง ด้านข้อมูล ข่าวสาร ในเรื่องภาวะของโรค การป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และแหล่งสนับสนุน
ต่างๆ เป็นต้น 
  3.2.3 ภาวะเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล/ครอบครัวในการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาล และค่าเดินทางในบางส่วนแล้วก็ตาม 
  3.2.4 ยังมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการรักษาตามช่วงอายุที่เหมาะสม 
  3.2.5 ยังมีผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จำนวนมากที่ต้องการผ่าตัดแก้ไขความพิการทุติยภูมิหรือ
การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้านอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่นการฝึกพูด การจัดฟัน และการผ่าตัดแก้ไขหลังการผ่าตัดครั้ง
แรก 

 3.2.6 การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลและเครือข่าย ในด้านภาวะของโรค การรักษาตามช่วงอายุโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงานที่ให้การดูแล
รักษาเฉพาะทาง และการให้คำแนะนำเบื้องต้นในเรื่องการให้นมหรือสารอาหาร เป็นต้น 

 3.2.7 ระบบสาธารณสุขที่ยังต้องอาศัยการส่งต่อของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ ยังเป็น
อุปสรรคต่อผู้ป่วยที่จะได้รับเอกสารการส่งต่อการรักษา หรือแม้ได้รับการส่งต่อการรักษาแต่ก็ไม่สามารถเลือก
สถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลเฉพาะทางท่ีต้องการไปรักษาต่อได้ 

 3.2.8 ระบบบริการสุขภาพในโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส” ยังไม่สามารถจัดระบบให้เกิดความ
สะดวกและเข้าถึงของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัด หรือการนอนโรงพยาบาลด้วยเหตุอ่ืนๆ ของผู้ป่วย
กลุ่มนี้ จะต้องได้การส่งตัวจากต้นสังกัดจึงจะสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ แต่ในด้านการตรวจหู ตรวจการได้
ยิน และฝึกพูด รวมทั้งการจัดฟัน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพราะยังเหมาจ่ายต่อหัวในโครงการยิ้มสวยเสียงใสได้ จึงเกิด
ความสับสนทั้งต้นสังกัด และผู้ป่วยเองในสิ่งที่ต้องปฏิบัติในการเข้ารักษาที่ต่อเนื่อง 

 3.2.9 กลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่อยู่ในวัยทำงานและใช้สิทธิประกันสังคมในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ขาดโอกาสในการได้รับการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมหรือศูนย์การดูแลเฉพาะทาง เพราะ
ต้องมีการส่งตัวจากโรงพยาบาลประกันสังคมต้นสังกัด ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลประกันสังคมต้นสังกัดจะไม่ส่งต่อ
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การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพราะถือว่าอาการเจ็บป่วยไม่ได้เกิดจากการทำงาน และมีความเข้าใจว่าการผ่าตัดกลุ่มโรคนี้
คือการศัลยกรรมตกแต่งซึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือ
โดยใช้เงินของศูนย์การดูแลฯ และมูลนิธิตะวันฉายฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

 

 3.3  ข้อเสนอแนะ 
  3.3.1 ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ได้รับการรักษาครั้งแรก จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยทีม              
สหสาขาวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจนอายุประมาณ 19-20 ปี โดยควรมีการกำหนดเป้าหมายการดูแล
ทั้งด้านภาพลักษณ์ความสวยงาม การพูด การสบฟัน ด้านจิตใจและสังคม มีการดูแลและประเมินผลลัพธ์ในช่วง
ระยะเวลาที่สำคัญ ตั้งแต่ช่วงก่อนการตั้งครรภ์ ระหว่างการตั้งครรภ์ หลังคลอด ขวบปีแรก และช่วงอายุ 5 ปี 10 ปี 
และ 19 ปีตาม THAICLEFT Outcome เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์การรักษารวมทั้งคุณภาพการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่องและ
สมบูรณ์แบบ 
  3.3.2 ควรส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง โดยสร้างระบบการดูแลแบบเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์การเข้าถึงบริการ การติดตามคุณภาพการรักษาตลอดจนการวิจัยเพ่ือการ
ป้องกันภาวะพิการ และการพัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต 
  3.3.3 ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับศูนย์การดูแลเฉพาะทาง พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด
ของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.4  ควรมีการประสานงานกับสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่ง 
ประเทศไทย และองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแล เพ่ือสร้างคุณภาพ มาตรฐานในการดูแลรักษา การ
เข้าถึงบริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ และไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ  
  3.3.5 ควรมีการกำหนดนโยบายการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีความชัดเจน และให้
สามารถเข้าถึงบริการกับศูนย์ดูแลเฉพาะทางได้ง่ายขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง 
 

 3.4 แผนการดำเนินงานในปีต่อไป 
3.4.1 พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่อย่างต่อเนื่อง มีตัวชี้วัดที่สามารถ 

เทียบเคียงในระดับนานาชาติได้  
3.4.2 พัฒนาระบบการเข้าถึงและการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มพิการของใบหน้าและศีรษะนำร่องด้วย              

7 โรคยาก ได้แก ่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 ในเรื่องแนวทางการดูแลรักษาแบบสหวิทยาการ 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับคุณภาพการดูแล วิชาการและวิจัยต่อไป 

  3.4.3 โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ  
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  3.4.4 โครงการค้นหาผู้ป่วยใหม่และติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษา 
  3.4.5 พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วย (One Day Service) 
  3.4.6 การจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง Training Center 
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สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการของ ณ ศูนย์ตะวันฉาย ประจำปี 2564 
 

รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
1.1 มีมารยาท ยิ้มแย้ม และเต็มใจ
ให้บริการ 

0 0 3 
(ร้อยละ 4.2) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

40 
(ร้อยละ 55.5) 

1.2 มีการให้บริการมีความรวดเร็ว
และกระตือรือร้น 

0 0 5 
(ร้อยละ 6.9) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

38 
(ร้อยละ 52.8) 

1.3 ให้บริการต่อผู้ใช้บริการโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

0 0 4 
(ร้อยละ 5.6) 

26 
(ร้อยละ 36.1) 

42 
(ร้อยละ 58.3) 

1.4 มีความรู้และสามารถอธิบาย 
ชี้แจง แนะนำได้ 

0 1 
(ร้อยละ 

1.4) 

2 
(ร้อยละ 2.8) 

25 
(ร้อยละ 34.7) 

44 
(ร้อยละ 61.1) 

1.5 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการ
ให้บริการ 

0 0 1 
(ร้อยละ 1.4) 

28  
(ร้อยละ 38.9) 

43 
 (ร้อยละ 
59.7) 

ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.1 มีข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

1 
(ร้อยละ 

1.4) 

4 
(ร้อยละ 

5.6) 

7 
(ร้อยละ 9.6) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

31 
(ร้อยละ 43.1) 

2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมี
ความเหมาะสมและรวดเร็ว 

0 1 
(ร้อยละ 

1.4) 

11 
(ร้อยละ 
15.3) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

31 
(ร้อยละ 43.1) 

2.3 มีการตอบสนองต่อความต้องการ
อย่างรวดเร็ว 

0 1 
(ร้อยละ 

1.4) 

7 
(ร้อยละ 9.6) 

27 
(ร้อยละ 37.5) 

37 
(ร้อยละ 51.5) 

2.4 มีการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

0 0 4 
(ร้อยละ 5.6) 

24 
(ร้อยละ 33.3) 

44 
(ร้อยละ 61.1) 

ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ  



 

 

รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

3.1 มีช่องทางต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น 
Website, E-mail 

0 1 
(ร้อยละ 

1.4) 

16 
(ร้อยละ 
22.2) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

26 
(ร้อยละ 36.1) 

3.2 การติดต่อทางโทรศัพท์มีความ
สะดวก รวดเร็ว 

0 0 9 
(ร้อยละ 
12.5) 

25 
(ร้อยละ 34.7) 

38 
(ร้อยละ 52.8) 

3.3 ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ 
ครอบคลุม และทันสมัยต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

0 0 9 
(ร้อยละ 
12.5) 

29 
(ร้อยละ 40.3) 

34 
(ร้อยละ47.2) 

3.4 ช่องทางแสดงความคิดเห็น 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

0 0 7 
(ร้อยละ 9.6) 

32 
(ร้อยละ 44.4) 

33 
(ร้อยละ 46.0) 

ด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการ  
4.1 มีการจัดพื้นที่การให้บริการที่
สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสม 

0 0 6 
(ร้อยละ 8.3) 

30 
(ร้อยละ 41.7) 

36 
(ร้อยละ 50.0) 

4.2 มีการจัดอุปกรณ์ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอย่าง
เพียงพอ 

0 1 
(ร้อยละ 

1.4) 

4 
(ร้อยละ 5.6) 

32 
(ร้อยละ 44.4) 

35 
(ร้อยละ 48.6) 

4.3 มีความสะอาด เรียบร้อย ภายใน
หน่วยงาน 

0 0 2 
(ร้อยละ 2.8) 

26 
(ร้อยละ 36.1) 

44 
(ร้อยละ 61.1) 

4.4 มีความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ  

0 0 0 29 
(ร้อยละ 40.3) 

43 
 (ร้อยละ 
59.7) 

4.5 มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

0 0 5 
(ร้อยละ 7) 

25 
(ร้อยละ 34.7) 

42 
(ร้อยละ 58.3)  

ด้านผลของการให้บริการ  
5.1 ได้รับบริการตรงตามความ 0 0 5 21 46 



 

 

รายการ น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ต้องการ (ร้อยละ 7) (ร้อยละ 29.2) (ร้อยละ 63.8) 

5.2 ได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วน  0 0 1 
(ร้อยละ 1.4) 

22  
(ร้อยละ 30.6) 

49 
(ร้อยละ 68.0) 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถอธิบายชี้แจง แนะนำได้ คิดเป็นร้อยละ 61.10 ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 61.10 ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร  และสารสนเทศ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านการติดต่อทางโทรศัพท์มีความสะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 
52.80  ด้ า น ก า ร อ ำ น วย ค ว า ม ส ะ ด วก แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ 
มากท่ีสุดในด้านีความสะอาด เรียบร้อยภายในหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 61.10 และด้านผลของการให้บริการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้านการได้รับบริการท่ีถูกต้องครบครัน คิดเป็นร้อยละ 68  

 
 
 
 
 

 




