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๓.๒ โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ มูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ์) 

 
๑. ที่มาและความสำคัญ 

สืบเนื่องจากระหว่างทีส่มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดำเนนิ
เปิดงานนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) ๒๐๑๘ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวทิยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและ
เลขาธิการมูลนธิิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดำรฯิ ที่ปรึกษาและนักวิจัยอาวุโส สวทช. ได้นำความก้าวหนา้ผลการดำเนนิงานของ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติแบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารทีรงทราบและทรงมีพระราชกระแสว่าควรจดัต้ังเป็น “ศูนย์แก้ไขความ
พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สวทช. และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ 
ทำนองเดียวกับที่เคยจัดตั้ง “ศูนยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาแลว้ และให้เชญิ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน ์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน
ฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มารว่ม
เป็นที่ปรกึษาของโครงการจัดตั้งศูนย์นีด้้วย  

หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันเรื่องโครงการจัดต้ังศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหล กศีรษ ะ ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ การประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.ไพรัช พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ 
และคณะได้เดินทางมาประชุมร่วมกบั ศ.คลินกิ นพ.นเิวศน์ นันทจติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัตต้ังศูนย์
แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและสนับสนุนให้จัดต้ังศูนยฯ์ ดังกล่าว จนกระทั่งการประชุม
การจัดต้ังศูนย์ฯ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอให้การจัดต้ังศูนยแ์ก้ไขความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยมีโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติให้จัดต้ังศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะเป็นส่วนงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถดำเนนิการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อ
ประเทศชาติในการดูรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในเขต ๘ 
จังหวัดภาคเหนอืตอนบน  

ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ที่ 
๒/๒๕๖๒ ณ วังสะปทุม กรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปน็องค์ประธานในการประชุม ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนธิิฯ ได้ถวาย
รายงานผลการดำเนนิงานโครงการจัดต้ังศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในการดำเนนิงาน และทรงพระราชทานชื่อศูนย์นีว้่า “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่”  โดยผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีดังนี้ 
 
๒. ผลการดำเนินงานการใหบ้ริการผู้ป่วยของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะฯ 

นับตั้งแต่เริ่มจัดต้ังศูนย์ฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการให้บริการผูป้่วยใน ๓ ด้าน คือ การ
บริการตรวจรักษา (คลินิกผู้ปว่ยนอก) การบริการด้านการผ่าตัดและการบริการด้านการฝึกพดู รวมมีผู้ป่วยเขา้รับบริการจำนวนทัง้สิน้ 
๑,๕๓๙ คน คิดเป็นจำนวนให้บรกิาร ๖,๑๓๓ ครั้ง (ผู้ป่วยหนึ่งคนมารับบรกิารมากกวา่ ๑ ครั้ง) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ม.ค. – ธ.ค.) ถึง 
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยมาเข้ารับบริการจำนวน ๙๖๒ คน คิดเป็นจำนวนให้บรกิาร ๓,๙๙๙ ครั้ง ผลการให้บริการแต่ละด้าน
นับตั้งแต่เริ่มจัดต้ังศูนยฯ์ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จนถงึเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
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ตารางแสดงการให้บริการผู้ป่วยต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

การให้บริการผู้ป่วย 
ปี ๒๕๖๒  (ม.ค. – ธ.ค.) ปี ๒๕๖๓ (ม.ค. – ธ.ค.) ปี ๒๕๖๔ (ม.ค. -  ก.พ.) 

จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) 
การบริการตรวจรักษา  

(คลินิกผู้ป่วยนอก) 
๑,๒๖๒ ๓๕๙ ๑,๘๘๙ ๔๕๓ ๒๙๙ ๑๗๕ 

การบริการด้านการผ่าตัด ๘๗ ๘๖ ๙๐ ๘๓ ๔ ๔ 

การบริการด้านการฝึกพูด ๗๘๕ ๑๓๒ ๑,๕๖๔ ๑๗๑ ๑๕๓ ๗๖ 

รวม ๒,๑๓๔ ๕๗๗ ๓,๕๔๓ ๗๐๗ ๔๕๖ ๒๕๕ 

  ทั้งนี้โรคความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial deformities) ของผู้ปว่ยที่มารับการรักษามีสาเหตุมาจากความ
พิการแต่กำเนิด ได้แก ่ความพิการในผู้ปว่ยทีมี่รอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะติดเร็วกว่าปกติ เช่น โรคครซูอง (Crouzon syndrome) โรคเอเพิรต์ 
(Apert syndrome) ความพิการที่ผู้ป่วยมีกระบอกตาห่างกันมากกว่าปกติ (Frontonasal dysplasia) หรือกระบอกตาอยู่ต่างระดับกัน 
(Orbital dystopia) โรคใบหน้าเล็กแต่กำเนดิ (Craniofacial microsomia) โรคงวงช้าง (Frontoethmoidal encephalomeningocele) โรค
ใบหน้าแหว่งแต่กำเนดิ (Facial clefts) โรคปากแหว่งเพดานโหว ่(Cleft lip and Cleft palate) เปน็ต้น โดยการให้บริการผู้ป่วยของศูนยแ์กไ้ข
ความพิการบนใบหน้าฯ ได้มีการวางแผนการรกัษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ  อีกประมาณ ๑๒ สาขา ได้แก่ กุมารแพทย์ แพทยท์าง
พันธุกรรม จักษุแพทย์ แพทย์ทางหู คอ จมูก จิตแพทย์ วิสัญญีแพทย ์ทันตแพทย์และทันตแพทยจ์ัดฟัน นักอรรถบำบดั นักสังคมสงเคราะห์ 
พยาบาล ฯลฯ เปน็ต้น ซึ่งเปน็การทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) จึงมีส่วนทำให้ประสบความสำเร็จในการรกัษาผูป้ว่ย 
  นอกจากนีไ้ด้รับความร่วมมือจากทมีศัลยแพทยข์องศูนยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย     
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน ์และ รศ.นพ.นนท ์โรจนว์ชิรนนท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสรมิสร้างประสิทธิภาพในด้านการผ่าตัดผูป้ว่ย
ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะแบบซับซ้อนกับทมีศัลยแพทย์ของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ นำโดย 
รศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน และ พญ.จิรกานต์ เจรญิวิช ระหว่างวันที ่๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่ และรว่มกันผา่ตดัผู้ปว่ย จำนวน ๑ ราย ซี่งเป็นผู้ปว่ยกลุ่มอาการเทรชเชอร์ คอลลินส ์(Treacher Collins Syndrome) 
ที่มีการเจริญเติบโตผิดปกตขิองใบหนา้และขากรรไกรลา่ง ร่วมกับอาการปากแหวง่เพดานโหว่   
 
๓. ผลการใช้นวัตกรรม 

ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการใช้นวัตกรรมในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๙ ครั้ง ดังนี้ 

• MobiiScan (Mobile CT):  มีการใช้งานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติแบบเคลื่อนยา้ยได้ ในการช่วยรักษาผู้ปว่ย   
ที่ มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำนวน ๔๙ คร ั ้ง ท ี ่ผ ่านมาใช้เคร ื ่อง MobiiScan ร ่วมกับคณะ             
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เครื่องตั้งอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์) ซึ่ง สวทช. ไดด้ำเนินการประกอบ
เครื่อง MobiiScan ใหใ้หม่จำนวน ๑ เครื่อง ขณะนี้ทดสอบความสมบูรณ์และความพร้อมการใช้งานของเครื่องแล้ว 
๑๐๐% โดยจะนำไปติดตั้งที่ศูนยแ์ก้ไขความพิการบนใบหนา้ฯ ในปลายเดอืนมีนาคม ๒๕๖๔  

• Computing Design: การออกแบบและวางแผนการรักษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การวัดขนาดและปริมาตร
ของ รูโหว่จาก DICOM File ไดด้ำเนนิการใช้กับผู้ปว่ยทีมี่ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำนวน ๘๒ ครั้ง 

• 3D Printing: การสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ เพ่ือใช้วางแผนการรักษาและผ่าตัด ได้ดำเนินการใช้กับผูป้่วยทีมี่ความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑๘ ครั้ง 
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ตารางแสดงการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ  ในผู้ป่วยต้ังแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  นอกจากนี้ สวทช. กำลังวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องยืดถ่างขยายกระดูกขากรรไกรบนชนิดนอกช่องปาก (Rigid external 
distractor) และเครื่องยืดถา่งขยายกระดูกขากรรไกรล่างแบบหลายทิศทาง (Distractor osteogenesis-multivector) ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอน
ศึกษาการออกแบบชิ้นงานและกระบวนการผลติจากตัวอยา่งชิน้งานของต่างประเทศและปรบัปรุงใหด้ีขึ้น โดยจะเปลี่ยนวัสดุในการผลติจาก
วัสดุไทเทเนีย่มเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ เนือ่งจากมีความเบาและสามารถใช้ในการถ่ายภาพ CT Scan ได้ชัดเจน คาดว่าจะได้ต้นแบบเพ่ือ
ทำการทดสอบในป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 
 
๔.  การก่อสร้างศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะฯ  
 หลังจากได้รับการอนุมัติการจดัต้ังศูนย์แกไ้ขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะฯ เม่ือวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้
มีการดำเนินงานก่อสรา้ง/ปรับปรุงพ้ืนที่ในบริเวณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ เพ่ือจัดทำศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้
และกะโหลกศีรษะฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนเสร็จแล้วเม่ือธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ดังนี้ 

  ๑)  ส่วนต้อนรับและรับรอง  
• แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งบริเวณด้านหลังลานพระราชานุสาวรยี์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขนาดพ้ืนที่ ๓๖ 
ตารางเมตร เป็นส่วนต้อนรบัและรับรองผู้ปว่ยของศูนยฯ์  

• ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนนิการจ้างออกแบบและประมาณราคา เพ่ือขออนมัุติแบบรปูรายการตอ่ไป 
๒)  ส่วนให้คำปรึกษา สำนกังานและเทคโนโลยเีพ่ือการรักษา 
• ปรับปรุงชั้น ๓ อาคารตะวันกังวานพงศ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ขนาดพ้ืนที่ ๙๗.๙๒ ตารางเมตร แบง่เป็นส่วนให้คำปรึกษา ส่วนสำนกังานและเทคโนโลยเีพ่ือการรักษา  

 ทั้งนี้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานเชิญสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำเนนิไปทรงเปิดศูนยแ์กไ้ขความพิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะฯ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารสจุณิโณ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือ  
โควิด-๑๙ ในวงกว้างหลายจังหวัด เพ่ือความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอพระราชทานเลือ่นกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนนิทรงเปดิศูนย์แกไ้ขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะฯ ออกไปก่อนจนกวา่สถานการณจ์ะคลี่คลาย 

 
 ๕. แผนการดำเนินงานโครงการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 

การใช้
นวัตกรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม 
(ครั้ง) ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

Mobile CT ๑ ๙ ๒ - - ๓ - ๙ ๘ ๓ ๙ ๕ - - ๔๙ 

Computing 
Design 

๕ ๘ ๑๒ ๔ - ๗ ๔ ๒ ๗ ๙ ๘ ๖ ๖ ๔ ๘๒ 

3D Printing ๐ ๔ - - ๑ - ๑ - ๒ - ๑ - ๕ ๔ ๑๘ 

รวม ๖ ๒๑ ๑๔ ๔ ๑ ๑๐ ๕ ๑๑ ๑๗ ๑๒ ๑๘ ๑๑ ๑๑ ๘ ๑๔๙ 
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๑ จัดต้ังศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และ
กะโหลกศีรษะฯ  

จัดต้ังศูนย์ฯ ดำเนินงานตอ่เนือ่ง 

๒ คลินิกแก้ไขความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะ (Craniofacial Clinic) 

ให้บริการ
ผู้ป่วย  

๑๕๐ ราย 

ให้บริการ
ผู้ป่วย  

๒๐๐ ราย 

ให้บริการ
ผู้ป่วย  

๒๕๐ ราย 

ให้บริการ
ผู้ป่วย  

๓๐๐ ราย 

ให้บริการ
ผู้ป่วย  

๓๕๐ ราย 
๓. หน่วยผ่าตัดแกไ้ขความพิการบนใบหนา้

และกะโหลกศีรษะ (Operating Unit) 
ผ่าตัด ๑๐๐ 
หัตถการ 

ผ่าตัด ๑๐๐
หัตถการ 

ผ่าตัด ๑๐๐
หัตถการ 

ผ่าตัด ๑๐๐
หัตถการ 

ผ่าตัด 
๑๐๐

หัตถการ 
๔. การสร้างความร่วมมือกับศูนยส์มเด็จ

พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 

- การสนับสนนุผูเ้ชี่ยวชาญหรือบคุลากร 
ทางการแพทย์ 

ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

- การส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรับการรักษา โดย
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความ
พิการบนใบหนา้และกะโหลกศีรษะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เช่น ค่ารักษา 
พยาบาล ค่าเดินทาง เป็นต้น กรณีทีส่ง่
ต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาทีศู่นย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 

- ในปี ๒๕๖๒ ไม่มีการส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาทีโ่รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 

- ในปี ๒๕๖๓ ได้มีการปรับเปลีย่นวิธีการดำเนนิงานเพ่ือความสะดวกของ
ผู้ป่วย โดยไม่ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์แต่ทีมศัลยแพทย์
จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณจ์ะเดนิทางมารกัษาและผ่าตัดทีเ่ชียงใหม่ 

 

- การสนับสนนุด้านเครื่องมือ วัสดุ และ
อุปกรณ์ โดยร่วมกันจัดหาระหว่างศูนย์
แก้ไขความพิการบนใบหนา้และ
กะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และศูนย์สมเดจ็
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

- การสนับสนนุความร่วมมือด้าน
งานวิจัย โดยร่วมกันสนับสนนุระหว่าง  

ดำเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
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 ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหนา้และ
กะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และศูนย์สมเดจ็
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบน
ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

๕ การสร้างเครือขา่ยความรว่มมือ 
(Collaborative Network)  
(โดยได้รับงบประมาณสนบัสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่และองค์กรไม่
แสวงหาผลกำไร) 

จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง 

รพ.ฝาง  รพ. 
นครพิงค์ 

รพ. 
จอมทอง  

รพ.เชียงราย 
ประชา- 

นุเคราะห์ 

รพ.ลำปาง 

ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ จะดำเนินการต่อในพ้ืนที่จงัหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวดั
ลำพูน จังหวัดพะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอน จนครอบคลุมพ้ืนที ่๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะจัดหาแหล่งงบประมาณใน

การดำเนินงานตอ่เนือ่ง 

๖. พัฒนาโปรแกรมเครอืข่ายและฐานข้อมูล
ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  
(โดยได้รับงบประมาณสนบัสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่และองค์กรไม่
แสวงหาผลกำไร) 

จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง 

รพ.ฝาง  รพ. 
นครพิงค์ 

รพ. 
จอมทอง  

รพ.เชียงราย 
ประชา- 

นุเคราะห์ 

รพ.ลำปาง 

ปีที่ ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ จะดำเนินการตอ่ในพ้ืนทีจ่ังหวัดแพร ่จังหวัดนา่น 
จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยาและจงัหวัดแม่ฮ่องสอน จนครอบคลมุพ้ืนที่ ๘ 

จังหวัดภาคเหนอืตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่จะจัดหาแหลง่
งบประมาณในการดำเนินงานต่อเนื่อง 

๗. พัฒนานวัตกรรมและขยายผลการใช้งาน 
(โดยได้รับการสนับสนุนจาก สวทช.) 

ดำเนินงานตอ่เนือ่ง 

- MobiiScan เครื่องเอกซเรย์
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรส์ามมิติ
แบบเคลื่อนยา้ยได้)  
 

ขยายผลการ
ใช้งานในห้อง

ผ่าตัด  
๑๐ ราย  
(ใช้เครื่อง 

MobiiScan 
ที่ติดตั้งที่

คณะ 
ทันตแพทย์) 

ติดตั้ง
MobiiScan         
ที่ศูนย์แก้ไข
ความพิการ
บนใบหน้าฯ 
๑ ตัว และ  

ขยายผลการ
ใช้งาน 

 ๒๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน          
๕๐ ราย 

 

ขยายผล
การใช้งาน      
๑๐๐ ราย 

 

ขยายผล
การใช้งาน 
๑๕๐ ราย 
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-  HA/TCP (วัสดุทดแทนกระดูก) 
 

ขยายผลการ
ใช้งาน  
๕ ราย  

ขยายผลการ
ใช้งาน  

๑๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน  
๑๕ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน  
๒๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน  
๓๐ ราย 

- Patient-specific Implant Platform
การพัฒนาแพลตฟอร์มการออกแบบ
และผลิตวัสดุฝังในเฉพาะบุคคล) 

ขยายผลการ
ใช้งาน  

๑๐ ราย 

ขยายผลการ
ใช้งาน  

๒๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน  
๕๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน  
๑๐๐ ราย 

ขยายผล
การใช้งาน 
๒๐๐ ราย 

  
๘.   ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพ่ือรับทราบผลการดำเนนิงานในป ีพ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาแผนงานและงบประมาณสำหรบัป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 


