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โครงการศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ ฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

(Princess Sirindhorn IT foundation 
Craniofacial Center Chiangmai University )

เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

หน่วยงานรว่มด าเนนิงาน
• มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
• ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
• มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
• ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
• มลูนธิทินุทา่นทา้วมหาพรหม โรงแรมเอราวณั
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รายงานเมือ่
๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓



ระหวา่งเสด็จเปิดงานนทิรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 ณ ศนูยก์าร
ประชมุแหง่ชาตสิริกิติ ิ ์วนัที ่10 ตลุาคม 2561 ศ.นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรแีละนายกสภา
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขานุการ มลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ ทีป่รกึษาและนักวจัิยอาวโุส สวทช. ไดน้ าความขึน้
กราบบังคมทลูสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารทีรงทราบผลการด าเนนิงานของเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ Mobiiscan ณ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ซึง่ทรงพระราชด ารวิา่ควรจัดตัง้ “ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ” รว่มกันระหวา่งมหาวทิยาลัยเชยีงใหมแ่ละ สวทช. ท านองเดยีวกันกับทีเ่คย
จัดตัง้ “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ จฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย” มาแลว้ และใหเ้ชญิ ศ.กติตคิณุ นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์หัวหนา้ศนูยส์มเด็จ
พระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
มารว่มเป็นทีป่รกึษาของโครงการจัดตัง้นีด้ว้ย ทรงพระราชทานชือ่ศนูยน์ีว้า่ “ศนูยแ์กไ้ข
ความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ
ฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่

การสนบัสนนุจากมลูนธิทินุทา่นทา้วมหาพรหมโรงแรม
เอราวณั 15 ลา้นบาทเมือ่27ธนัวาคม2562

คณุะกรรมการมลูนธิทินุทา่นทา้วมหาพรหมฯ ไดอ้นุมัต ิ
สนับสนุนงบประมาณในสว่นของคา่เครือ่งมอืและอปุกรณ์
ส าหรับใชใ้นการรักษาและแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ และมอบเช็ค15ลา้นบาทใหก้ับศาสตราจารย์
ดร.ไพรัช ธัยพงษ์กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด ารฯิเมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2562
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1.ความเป็นมา

วนัที ่22 มกราคม 2563 ศ.ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์ พรอ้มดว้ย ศ.นพ.จรัญ 
มหาทมุะรัตน ์ และคณะไดเ้ดนิทาง
ไปประชมุคณะกรรมการอ านวยการ
ซึง่ศ.คลนิกิ นพ.นเิวศน ์นันทจติ 
อธกิารบดมี.เชยีงใหมเ่ป็นประธาน
เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้



การใชน้วตักรรม เมษายน พฤษภาคม มถินุายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม รวม

MobileCT 3 4 2 5 - - - - - 14

Computing 
Design

3 1 1 3 3 - - 2 3 16

3D Printing 1 1 - 2 - - - - 1 5

รวม 7 6 3 10 3 - - 2 4 35

2.ผลการใชน้วตักรรมระหวา่งเมษายน-ธนัวาคม 2562

MobiiScan (MibileCT):เครือ่งซทีี
สแกน 3 มติแิบบเคลือ่นยา้ยได ้
(หมายเหต:ุขณะนีใ้ชเ้ครือ่งรว่มกับ
คณะทันตแพทยศาสตร ์ก าลัง
ประกอบใหอ้กี1เครือ่ง)

Computing Design:การออกแบบและวาง
แผนการรักษา โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิ
เตอร ์เชน่การวัดขนาดและปรมิาตรของรู
โหว ่จาก DICOM File

3D Printingการสรา้ง
แบบจ าลอง 3 มติ ิเพือ่ใชว้าง
แผนการรักษาและผา่ตดั 3



โรคความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ (Craniofacial 
deformities)
• สาเหตมุาจากความพกิารแตก่ าเนดิ เชน่ ความพกิาร
ในผูป่้วยทีม่รีอยเชือ่มของกะโหลกศรีษะตดิเร็วกวา่ปกต ิเชน่ โรคครซูอง 
(Crouzon syndrome) โรคเอเพริต์ (Apert syndrome) ความพกิารทีผู่ป่้วยมี
กระบอกตาหา่งกนัมากกวา่ปกต ิ(frontonasal dysplasia) หรอืกระบอกตาอยู่
ตา่งระดบักนั (orbital dystopia) โรคใบหนา้เล็กแตก่ าเนดิ (craniofacial 
microsomia) โรคงวงชา้ง (frontoethmoidal encephalomeningocele) โรค
ใบหนา้แหวง่แตก่ าเนดิ (facial clefts) โรคปากแหวง่เพดานโหว ่เป็นตน้ 

• การวางแผนการรักษารว่มกบัแพทย์ ผูเ้ชีย่วชาญสาขา
อืน่ๆ อกีประมาณ 12 สาขา เรยีกวา่ เป็นการท างานแบบ สหสาขาวชิาชพี 
(multidisciplinary team) จงึประสบความส าเร็จ ไดแ้ก ่กมุารแพทย ์แพทย์
ทางพันธกุรรม จักษุแพทย ์แพทยท์างหู คอ จมกู จติแพทย์ วสิญัญแีพทย ์
ทันตแพทยแ์ละทนัตแพทยจั์ดฟัน นักอรรถบ าบดั นักสงัคมสงเคราะห์ พยาบาล 
ฯลฯ เป็นตน้

• ทมีศลัยแพทยจ์ากศูนยส์มเด็จพระเทพรตันฯ แกไ้ขความพกิาร
บนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย น าโดย

- ศาสตราจารยก์ติตคิณุ นายแพทยจ์รัญ มหาทมุะรัตน์
- รองศาสตรต์ราจารย์ นายแพทยน์นท ์โรจนว์ชรินนท์

• ทมีศลัยแพทยจ์ากศูนยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลก
ศรีษะ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ น าโดย

- ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิวมิล ศริมิหาราช
- ทมีทนัตแพทย ์จากคณะทนัตแพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยเชยีงใหม่

การผา่ตดัผูป่้วยทีม่พีกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ แบบซบัซอ้นรว่มกนั เม ือ่ 28 สงิหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่

3.การรักษาโรคความพกิารบนใบหนา้
และกะโหลกศรีษะ(เมษายน-ธันวาคม 2562)
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4.การกอ่สรา้งศนูย ์ฯ (1/3)

การด าเนนิการกอ่สรา้งและปรบัปรงุ ช ัน้ 1
(สว่นตอ้นรบัและรบัรอง)

31 พฤษภาคม 2562

• แบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่บรเิวณดา้นหลงัพระบรมรปู
พระบดิา ช ัน้ 1 อาคารสจุณิโณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม ่คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

• ขนาด 36 ตารางเมตร

หมายเหต ุ** ด าเนนิการจา้งออกแบบและประมาณราคา เพือ่ขออนมุตั ิ
แบบรปูรายการตอ่ไป

การออกแบบภายใน

ภาพภายนอกปัจจบุนั
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4.การกอ่สรา้งศนูย ์ฯ(2/3)

การออกแบบ 3 มติิ
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4.การกอ่สรา้งศนูย ์ฯ(3/3)

ประกอบดว้ย 6 หอ้ง ไดแ้ก่
1) หอ้งโถง
2) หอ้งใหค้ าปรกึษา
3) หอ้งคลนิกิ เครอืขา่ยขอ้มลู 

ส านักงานท่ัวไป
4) Innovation Lab
5) หอ้งเก็บของ
6) หอ้งประชมุ

ภาพปัจจบุนั

การออกแบบใหม่

การด าเนนิการกอ่สรา้งและปรบัปรงุ 
ช ัน้ 2 (สว่นส านกังาน)

• แบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ทีช่ ัน้ 2 อาคาร
ตะวนักงัวานพงศ์ รพ.มหาราชนคร
เชยีงใหม ่จดัท าสว่นส านกังาน 

• มกีารเปลีย่นแปลงพืน้ทีใ่หม ่หยดุ
การด าเนนิการกอ่สรา้งช ัว่คราว 
รอจดัสรรใหม่

หมายเหต ุ** รอการพจิารณาสถานทีช่ ัน้สอง 
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5. ค าสัง่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมแ่ตง่ตัง้คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบรหิาร”ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบน
ใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่(1/2)
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5. 5.ประกาศมหาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่รือ่งการจัดตัง้”ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่(2/2)



6. แผนและระยะเวลาด าเนนิงาน

ล าดบั แผนด าเนนิการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

1 จัดตัง้ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะฯ จัดตัง้ ด าเนนิงาน

2 คลนิกิแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ (Craniofacial Clinic) ผูป่้วย 150 ราย ผูป่้วย 200 ราย ผูป่้วย 250 ราย ผูป่้วย 300 ราย ผูป่้วย 350 ราย

3 หน่วยผา่ตัดแกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ (Operatng Unit)

ผา่ตัด 
100 หัตถการ

ผา่ตัด 
100 หัตถการ

ผา่ตัด 
150 หัตถการ

ผา่ตัด 
200 หัตถการ

ผา่ตัด 
200 หัตถการ

4 การสรา้งความรว่มมอืกับศนูยส์มเด็จพระเทพ
รัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และ
กะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ด าเนนิงาน

5 การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื 
(Collaborative Network)

รพ.ฝาง รพ.นครพงิค์ รพ.จอมทอง รพ.เชยีงราย
ประชานุเคราะห์

รพ.ล าปาง

พืน้ที ่รพ.แพร ่รพ.น่าน รพ.พะเยา รพ.ล าพนู และรพ.ศรสีงัวาลย ์แมฮ่อ่งสอน ด าเนนิการตอ่ในปี 
2567-2569

5 พัฒนาโปรแกรมเครอืขา่ยและฐานขอ้มลู      
ผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว่

รพ.ฝาง รพ.นครพงิค์ รพ.จอมทอง รพ.เชยีงราย
ประชานุเคราะห์

รพ.ล าปาง

พืน้ที ่รพ.แพร ่รพ.น่าน รพ.พะเยา รพ.ล าพนู และรพ.ศรสีงัวาลย ์แมฮ่อ่งสอน ด าเนนิการตอ่ในปี 
2567-2569

6 พัฒนานวตักรรมและขยายผลการใชง้าน

- MobiiScan (เครือ่งเอกซเรยเ์ครือ่งเอกซเรย์

คอมพวิเตอรส์ามมติแิบบเคลือ่นยา้ยได)้

ขยายผลการใชง้าน
ในหอ้งผา่ตัด 10 ราย
(ใช ้MobiiScan-ที่

ตดิตัง้ทีค่ณะ
ทันตแพทย)์

ตดิตัง้ MobiiScan
1 เครือ่ง (มช)
ขยายผลการใช ้

งาน 20 ราย

ขยายผลการใช ้

งาน 50 ราย
ขยายผลการ

ใชง้าน 100 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 150 ราย

- HA/TCP (วสัดทุดแทนกระดกู) ขยายผลการใชง้าน
5 ราย 

ขยายผลการใช ้

งาน 10 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 15 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 20 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 30 ราย

- Patient-specific Implant Platform

(การพัฒนาแพลตฟอรม์การออกแบบและ

ผลติวสัดฝัุงในเฉพาะบคุคล)

ขยายผลการใชง้าน 
10 ราย

ขยายผลการใช ้

งาน 20 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 50 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 100 ราย
ขยายผลการใช ้

งาน 200 ราย



11

8.สรปุ

1) 10 ตลุาคม 2561 ศ.นพ.เกษม วัฒนชยั องคมนตร ีพรอ้มดว้ย ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ไดน้ าความขึน้กราบบงัคมทลู
สมเด็จพระขนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระราชด ารวิา่ควรจัดตัง้ 
“ศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริ ฯ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่

2) ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ พรอ้มดว้ย ศ.นพ.จรัญ มหาทมุะรัตน ์ และคณะไดเ้ดนิทาง มาประชมุรว่มกบั ศ.คลนิกิ นพ.
นเิวศน ์นันทจติ อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการจัดตัง้ ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบในหลกัการ 
ด าเนนิการจัดตัง้ศนูยฯ์ บนพืน้ทีภ่ายในคณะแพทยศาสตร์ ตอ่มาสภามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ไดพ้จิารณาอนุมตักิารจดัตัง้
เมือ่ 23 มนีาคม 2562

3) ความรว่มมอืใน การผา่ตดัผูป่้วยทีม่พีกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ แบบซบัซอ้นระหวา่ง ทมีศลัยแพทยจ์ากศนูย์
สมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ทมี
ศลัยแพทยจ์ากศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่เมือ่ 28 สงิหาคม 2562 

4) คณะกรรมการมลูนธิทินุทา่นทา้วมหาพรหมฯ ไดอ้นุมตัสินับสนุนงบประมาณ 15  ลา้นบาทใหแ้กม่ลูนธิเิทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด ารฯิ เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2562และศาสตราจารยด์ร.ไพรัช ธยัพงษ์ กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิไดเ้ป็นผูแ้ทนไปรับ เมือ่วันที ่27 ตลุาคม 2562

5) ผลการใชน้วัตกรรมระหวา่งเมษายน-ธนัวาคม 2562
• MobiiScan                  14  ราย
• Computing Design      16  ราย
• 3D Printing                 5   ราย
• รวม    35 ราย

6) การกอ่สรา้งศนูย์
- สว่นตอ้นรับ และรับรอง  ขนาด 36 ตารางเมตร
- หอ้งส านักงาน หน่วยเครอืขา่ยและขอ้มลู รวมถงึเทคโนโลยดีา้นการแพทย ์ขนาด 97.92 ตารางเมตร 
คาดวา่จะแลว้เสร็จภายใน ธนัวาคม 2563
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จบ


