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วาระที ่3.5
โครงการศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ ฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

(Princess Sirindhorn IT foundation Craniofacial Center Chiangmai University)

(ประจ ำปี 2564)

หนว่ยงานรว่มด าเนนิงาน
• มลูนธิเิทคโนโลยสีำรสนเทศตำมพระรำชด ำรสิมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี 

• ส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำติ
• มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่
• ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้
และกะโหลกศรีษะ จฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

• มลูนธิทินุทำ่นทำ้วมหำพรหม โรงแรมเอรำวัณ 

รำยงำนเมือ่
16 มนีำคม 2565
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ระหวำ่งเสด็จเปิดงำนนทิรรศกำร CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 ณ ศนูยก์ำร
ประชมุแหง่ชำตสิริกิติ ิ ์วนัที ่10 ตลุำคม 2561 ศ.นพ.เกษม วฒันชยั องคมนตรแีละนำยกสภำ
มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร มลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีำรสนเทศตำมพระรำชด ำรฯิ ทีป่รกึษำและนักวจัิยอำวโุส สวทช. ไดน้ ำควำมขึน้
กรำบบังคมทลูสมเด็จพระขนษิฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำช
กมุำรทีรงทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของเครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอร์ Mobiiscan ณ
มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่ซึง่ทรงพระรำชด ำรวิำ่ควรจัดตัง้ “ศนูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และ
กะโหลกศรีษะ” รว่มกันระหวำ่งมหำวทิยำลัยเชยีงใหมแ่ละ สวทช. ท ำนองเดยีวกันกับทีเ่คย
จัดตัง้ “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะ จฬุำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย” มำแลว้ และใหเ้ชญิ ศ.กติตคิณุ นพ.จรัญ มหำทมุะรัตน ์หัวหนำ้ศนูยส์มเด็จ
พระเทพรัตนฯ แกไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะ จฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
มำรว่มเป็นทีป่รกึษำของโครงกำรจัดตัง้นีด้ว้ย ทรงพระทำนชือ่ศนูยน์ีว้ำ่ “ศนูยแ์กไ้ขความ
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิ ฯ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่

การสนบัสนนุจากมลูนธิทินุทา่นทา้วมหาพรหมโรงแรม
เอราวณั 15 ลา้นบาทเมือ่ 27 ธนัวาคม 2562

คณุะกรรมกำรมลูนธิทินุทำ่นทำ้วมหำพรหมฯ ไดอ้นุมัต ิ
สนับสนุนงบประมำณในสว่นของคำ่เครือ่งมอืและอปุกรณ์
ส ำหรับใชใ้นกำรรักษำและแกไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และ
กะโหลกศรีษะ และมอบเช็ค15ลำ้นบำทใหก้ับศำสตรำจำรย์
ดร.ไพรัช ธัยพงษ์กรรมกำรและเลขำธกิำรมลูนธิเิทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชด ำรฯิเมือ่วนัที ่27 ตลุำคม 2562

1. ความเป็นมา(1/2)

วนัที ่13 พฤศจกิำยน 2561 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พรอ้มดว้ย ศ.นพ.จรัญ มหำทมุะรัตน์
และคณะไดเ้ดนิทำงมำประชมุรว่มกับ ศ.คลนิกิ นพ.นเิวศน ์นันทจติ อธกิำรบดมีหำวทิยำลัย 
เชยีงใหม ่และผูเ้กีย่วขอ้งเกีย่วกับกำรจัดตัง้ “ศนูยส์มเด็จพระเทพรัตนฯ แกไ้ขควำมพกิำร
บนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม”่ ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบในหลกักำร
ด ำเนนิกำรจัดตัง้ศนูยด์ังกลำ่วบนพืน้ทีภ่ำยในคณะแพทยศำสตร์ ตอ่มำสภำมหำวทิยำลัย 
เชยีงใหม่ ไดพ้จิำรณำอนุมัตกิำรจัดตัง้เมือ่ 23 มนีำคม 2562
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วนัที ่14 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจำ้

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสด็จพระรำชด ำเนนิ
โดยรถยนตพ์ระทีน่ั่งจำกหอประชมุมหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่อ ำเภอเมอืง
เชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่เสด็จพระรำชด ำเนนิมำทรงเปิด “ศนูยแ์กไ้ขความ
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชด าร ิฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่ 

นำยวรวทิย ์ชยัสวัสดิ ์รองผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดเชยีงใหม ่พรอ้มดว้ย
ศำสตรำจำรยเ์กยีรตคิณุ นพ.เกษม วัฒนชยั นำยกสภำมหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
ศำสตรำจำรย ์ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ กรรมกำรและเลขำธกิำรมลูนธิเิทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมพระรำชด ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี
ศำสตรำจำรยค์ลนิกิ นพ.นเิวศน ์นันทจติ อธกิำรบดมีหำวทิยำ ลยัเชยีงใหม ่
ศ.(เชีย่วชำญพเิศษ) นพ.บรรณกจิ โลจนำภวิัฒน ์คณบดคีณะแพทยศำสตร ์
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงนิ ผูอ้ ำนวยกำรศนูยแ์กไ้ขควำม
พกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะฯ ดร.ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชำต ิหรอื สวทช. และ
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศนูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะฯ 
คณำจำรยแ์ละบคุลำกร เฝ้ำฯ รับเสด็จ

1.ความเป็นมา(2/2):การเปิดศนูยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะฯ
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• สรำ้งทมีกำรรักษำแบบสห
สำขำวชิำชพีของควำม
รว่มมอืกนัของโรงพยำบำล
และบคุลำกรในเครอืขำ่ย 

• เพือ่ใหไ้ดร้ับกำรรักษำที่
เหมำะสมและครบกระบวน 
กำรทัง้ส ิน้ 112 คน และมี
โรงพยำบำลเครอืขำ่ยครอบ 
คลมุ 8 จังหวัดภำคเหนอื

2. การด าเนนิงานดา้นเครอืขา่ย (sustainable collaborative network) 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน

การใหบ้รกิารรว่มกนัออกตรวจ
• กำรใหบ้รกิำรดแูลรักษำผูป่้วย แบบ Several Aspects ซึง่รว่มกำรออก

ตรวจใหบ้รกิำร ณ คลนิกิรักษำปำกแหวง่เพดำนโหว่
• ก ำกบัดแูลและตดิตำมผูป่้วยในเครอืขำ่ยใหไ้ดร้ับกำรรักษำตำม

มำตรฐำน (protocol)
• กำรใหค้วำมรูใ้นกำรดแูลผูป่้วย ดแูลจติใจ/ใหค้ ำปรกึษำแกค่รอบครัว

ผูป่้วยและกำรลงพืน้ทีเ่พือ่ตดิตำมอำกำรผูป่้วยในพืน้ทีห่่ำงไกล
• กำรน ำเขำ้ขอ้มลูผำ่น Thai cleft link program 

3. การด าเนนิงานการใหบ้รกิารผูป่้วยของศนูยแ์กไ้ขความ
พกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะฯ (1/3) 

การประชุมรว่มกบัสหสาขาวชิาชพี
• กำรจัดกำรประชมุรว่มกบัสหสำขำวชิำชพีตำ่ง ๆ เพือ่แลกเปลีย่น

เรยีนรูใ้นกำรดแูลผูป่้วยระหวำ่งสหสำขำวชิำชพี 
• เพือ่หำแนวทำงกำรรักษำผูป่้วยระหวำ่งสหสำขำวชิำชพี โดยมกีำร

ประชมุรว่มกบัสหสำขำวชิำชพีอยำ่งตอ่เนือ่ง
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การใหบ้รกิารผูป่้วย

ปี 2562
(ม.ค. – ธ.ค.)

ปี 2563
(ม.ค. – ธ.ค.)

ปี 2564
(ม.ค. – ธ.ค.)

จ านวน 
(คร ัง้)

จ านวน 
(คน)

จ านวน 
(คร ัง้)

จ านวน 
(คน)

จ านวน 
(คร ัง้)

จ านวน
(คน)

การบรกิารตรวจรกัษา 
(คลนิกิผูป่้วยนอก)

2,145 465 2,144 482 1.655 420

การบรกิารดา้นทนัตกรรม - - - - 1,191 254

การบรกิารดา้นการผา่ตดั 108 96 118 101 79 68

การบรกิารดา้นการฝึกพดู 992 129 828 135 510 120

3. การด าเนนิงานการใหบ้รกิารผูป่้วยของศนูยแ์กไ้ขความพกิาร
บนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ(2/3)

ผูป่้วยสะสม
1,959 คน

จ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รบับรกิาร 
ปี พ.ศ.2562 - 2564

614 คน

กะโหลกศรีษะเชือ่มตดิผดิปกติ ไดรั้บกำร
ผำ่ตดัเพือ่ขยำยกะโหลกศรีษะและกระบอกตำ

กอ่นผำ่ตัด หลังผำ่ตัดกอ่นผำ่ตัด หลังผำ่ตัด

ปำกแหวง่แพดำนโหวท่ัง้สองขำ้ง 
ไดรั้บกำรผำ่ตดัแกไ้ขเพดำนโหว่
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จ านวนการใชน้วตักรรมเพือ่สนบัสนุนและวางแผนการรกัษาต ัง้แตปี่ 2562-2564

4. การใชน้วตักรรมเพือ่สนบัสนนุและวางแผนการรกัษผา่ตดั(1/3) 

Computing Design:กำรออกแบบและ

วำงแผนกำรรักษำ โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์เชน่ กำรวดัขนำดและปรมิำตร

ของรโูหว ่จำก DICOM File

3D Printing กำรสรำ้งแบบ จ ำลอง 3 
มติ ิเพือ่ใชว้ำงแผนกำรรักษำและผำ่ตัดMobiiScan (MibileCT): เครือ่งซี

ทสีแกน 3 มติแิบบเคลือ่นยำ้ยได ้
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74. การใชน้วตักรรมเพือ่สนบัสนุนและวางแผนการรกัษาผา่ตดั(2/3)

ขำกรรไกรลำ่งกอ่นและ

หลังกำรวำงแผนโดยใช ้

กระดกูสว่นน่องของผูป่้วย

ปลกูถำ่ยแทนสว่นทีผ่ดิ 

ปกติ

ตวัอยา่งการใชน้วตักรรมในการผา่ตดั

ล าดบั Diagnosis Operation

2 เนือ้รำ้ยบรเิวณกระดดู
กรำมลำ่ง (Malignant 
neoplasm of 
mandible)

กำรออกแบบเพือ่วำงแผนก ำหนด

ต ำแหน่งและควำมยำวของกระดกู

น่องใหเ้หมำะสมกบัรปูทรงขำกรรไกร

ลำ่งของผูป่้วย(Mandibula 

reconstruction with Lt Fibula Free

Flap)

ล าดบั Diagnosis Operation

3 เนือ้งอกบรเิวณกระดกู

โหนกแกม้และกรำมบน

(Fibrous Dysplasia on 

Lt zygoma and 

maxilla)

ตัดเนือ้งอกออกและเสรมิดว้ยวัสดุ

เทยีม(reconstruction with 

prothesis and plate and screw 

fixation)

ล าดบั Diagnosis Operation

4 เนือ้รำ้ยบรเิวณกระดกูเบำ้

ตำดำ้นซำ้ย

(Recurrent 

basosquamous cancer 

on left periorbital)

ตัดเนือ้งอกออก จำกนัน้เสรมิกระดกู

ดว้ยวัสดเุทยีมและเนือ้เยือ่จำกตน้ขำ

โดยเทคนคิกำรตัดตอ่เสน้เลอืด (Wide 

excision Lt eye enucleation +Lt 

superficial parotidectomy+ 

reconstruction prosthesis Lt. ALT 

free flap, Harvest Rt.ALT free flap)

ล าดบั Diagnosis Operation

1 ควำมผดิปกตขิอง

กะโหลกศรีษะ

เชือ่มตดิผดิปกต ิ

(Craniosynostosis)

กำรผำ่ตัดท ำ fronto-orbital

advancement ขยำยกะโหลกศรีษะ

เพือ่ใหส้มองมพีืน้ในกำรขยำยตัวและ

เจรญิเตบิโต
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• เครือ่งเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ำมมติแิบบ
เคลือ่นยำ้ยไดM้obiiScanซึง่ไดรั้บบรจิำค
จำกมลูนธิเิทคโนโลยสีำรสนเทศตำม
พระรำชด ำรฯิ สรำ้งและทดสอบโดยสวทช

• ไดน้ ำไปตดิตัง้ทีศ่นูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบน
ใบหนำ้และกะโหลกศรีษะฯ ณ บรเิวณ
อำคำรตะวันกงัวำนพงศ ์ชัน้ 3 เมือ่วันที ่22 
มนีำคม 2564

• เพือ่ใหบ้รกิำรตรวจวนิจิฉัยเพือ่วำงแผนกำร
รักษำผูป่้วยทีม่คีวำมพกิำรบนใบหนำ้และ
กะโหลกศรีษะตอ่ไป

4. การใชน้วตักรรมเพือ่สนบัสนุนและวางแผนการรกัษาผา่ตดั(3/3)

• เครือ่ง Rigid External Distractor(RED)ไดร้ับกำร
สนับสนุนจำกมลูนธิเิทคโนโลยสีำรสน เทศตำม
พระรำชด ำรฯิและพฒันำโดยสวทช.

• กำรออกแบบและทดลองผลติดว้ยเครือ่งพมิพส์ำมมติแิลว้ 
• กำรทดสอบยดึ Rigid External Distractor บน 

Phantomขนำดเทำ่ศรีษะเด็กพบวำ่ใชง้ำนไดด้ ี
• ตอ่จำกนีจ้ะออกแบบทดลองกำรผลติชิน้งำนดว้ยวสัดุ

คำรบ์อนไฟเบอรต์อ่ไป

• แผนงำนกำรทดสอบกำรวจิัยวสัดทุดแทนกระดกู(Calcium Phosphate 
Ceramics Bone Graft : M-Bone)ในผูป่้วยจ ำนวน 10 รำย

• กำรบนัทกึขอ้มลูกำรผำ่ตดัของผูป่้วยและกำรตดิตำมผลกำรรักษำดว้ยกำร
เอกซเรย ์3 ครัง้ ไดแ้ก ่Occlusal film หลงักำรผำ่ตดั 1 เดอืน และ 3 เดอืน 
, CT Scan หลงักำรผำ่ตดั 6 เดอืน 

• เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำใหผ้ลกำรด ำเนนิกำรทดสอบในผูป่้วย
ปี 2564 สำมำรถท ำกำรทดสอบไดเ้พยีง 4 รำยเทำ่นัน้ ท ำใหผ้ลกำร
ด ำเนนิกำรทดสอบลำ่ชำ้กวำ่แผน ตอ้งขยำยเวลำเพิม่ 1 ปี จนถงึเดอืน
ธนัวำคม 2565
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• ระบบThai Cleft Link ใชส้ ำหรับกำรบรหิำรจัดกำรดแูลผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว ่และควำมพกิำรบนใบหนำ้และศรีษะ 
• ประกอบดว้ย(1)พัฒนำโมดลู "แดชบอรด์" เพิม่เตมิส ำหรับใชง้ำนภำยในศนูยฯ์(2)ขยำยฐำนผูใ้ชง้ำนเขำ้สูโ่มดลูเบกิคำ่

เดนิทำงกำชำด (3) ปรับปรงุโมดลู "ประวัตหิตัถกำร"  (4)ปรับปรงุโมดลู "สง่ออกขอ้มลู" เพิม่แบบรำยงำนคณะทนัต
แพทยศำสตรแ์ละ รำยชือ่ผูป่้วยพรอ้ม Diagnosis 

• กำรวำงแผนกำรพัฒนำ Thai Cleft Link Version 7 ภำยใตแ้นวทำง Service-oriented architecture และ Microservices

5. การพฒันาระบบ Thai Cleft Link

6. การกอ่สรา้งหอ้งตรวจวนิจิฉยัเอกซเรยค์อมพวิเตอร ์และหอ้งปฏบิตักิารพมิพส์ามมติ ิ
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106. ถวายรายงานความคบืหนา้แผนการรกัษาผูป่้วย ด.ญ.นามี ่แอต่า

ผูป่้วย :  ด.ญ. นำมี ่แอต่ำ
เลขประจ าตวัประชาชน  : 0111250407515
วนั/เดอืน/ปีเกดิ : 22 มถินุำยน 2562
อาย ุ: 2 ปี 8 เดอืน 18 วนั
เชือ้ชาติ : พมำ่
ทีอ่ยูป่จัจบุนั : บำ้นนำมะอืน้ เลขที ่36 หมู ่13 ต ำบลแมน่ำวำง 

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวดัเชยีงใหม ่
สทิธหิลกัในการรบับรกิาร  : ประกนัสขุภำพแรงงำนตำ่งดำ้ว 

• เมือ่วนัที ่4 มกรำคม 2565 ผูป่้วยเขำ้มำรับกำรรักษำทีร่พ.มหำรำชนครเชยีงใหม ่(กอ่น
14 มกรำคม 2565 แลว้) กำรประเมนิดว้ยกำรตรวจคลืน่ไฟฟ้ำหวัใจและกำรตรวจหวัใจ
ดว้ยเครือ่งสะทอ้นเสยีงควำมถีส่งู พบวำ่มผีลในเกณฑป์กต ิ(Normal Cardiac) และได ้
กำรประเมนิควำมพรอ้มส ำหรับกำรกำรผำ่ตัดกับศลัยแพทย ์พบวำ่อยูใ่นเกณฑป์กต ิ
สำมำรถเขำ้รับกำรผำ่ตดัได ้โดยมแีผนกำรรักษำ ดงันี ้

1. รอประเมนิกำรไดย้นิและประเมนิภำวะน ้ำในหชูัน้กลำง (otitis media with 
effusion หรอื OME) ที ่รพ.ฝาง

2. ผำ่ตดัแกไ้ขปำกแหวง่รว่มกับเพดำนโหว ่รว่มกบัผำ่ตดัแกไ้ขกรณีตรวจพบภำวะ
น ้ำในหชูัน้กลำงทีร่พ.มหาราชนครเชยีงใหม ่วนัที ่18 พฤษภาคม 2565

3. หลังจำกผำ่ตดัแกไ้ขปำกแหวง่รว่มกับเพดำนโหวแ่ลว้จะกลับไปรักษำตอ่ที
รพ.ฝางซึง่ใกลบ้า้นและจะใชอ้ปุกรณ์ปรับรปูจมกู 

4. แกไ้ขกำรพูดหลังผ่ำตัดแกไ้ขปำกแหวง่ร่วมกับเพดำนโหว ่โดยรพ.มหาราช
นครเชยีงใหม ่รว่มกบัรพ.แมอ่าย 

• นอกจำกนีผู้ป่้วยจะไดรั้บกำรตดิตำมตรวจพัฒนำกำร กำรรับวคัซนีตำมเกณฑ ์กำรดแูล
รักษำหลังผำ่ตดั จำกทมีเครอืขำ่ยควำมรว่มมอืในกำรดแูลผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว ่
จังหวดัเชยีงใหม ่ภำยใตโ้ครงกำรตำมพระรำชด ำริ

• ระหวา่งเสด็จทรงเปิด“ศูนยแ์กไ้ขความพกิารบนใบหนา้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิ ิ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิฯ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม”่ เมือ่ 14 
มกราคม 2565 ทรงรบัส ัง่ถงึคนไข ้ด.ญ. นามี ่แอต่า ทีร่พ.ฝาง

• รพ.ฝำงไดพ้บวำ่ผูป่้วยมภีำวะปำกแหวง่และเพดำนโหวด่ำ้นซำ้ย รว่มกบัสงสยัภำวะโรค 
หวัใจพกิำรแตก่ ำเนดิ (Congenital heart disease) จงึไดม้กีำรประสำนงำนสง่ตวัเขำ้รับ
กำรรักษำเพือ่วำงแผนกำรรักษำมำยังรพ.มหำรำชนครเชยีงใหม่
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9.สรปุ

1) วันที ่14 มกรำคม 2565 เวลำ 12.30 น. สมเด็จพระกนษิฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำช
กมุำร ีเสด็จพระรำชด ำเนนิมำทรงเปิด “ศนูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะ มลูนธิเิทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมพระรำชด ำร ิฯ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม”่ อำคำรคณะแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่

2) MobiiScan น ำไปตดิตัง้ที่ “ศนูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะฯ” เมือ่วันที ่22 มนีำคม 2564 เพือ่
ใหบ้รกิำรตรวจวนิจิฉัยเพือ่วำงแผนกำรรักษำผูป่้วยทีม่คีวำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะตอ่ไป

3) สวทช. ด ำเนนิกำรพัฒนำเครือ่งมอืยดืถำ่งขยำยกระดกูขำกรรไกรชนดินอกชอ่งปำก ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนออกแบบและ
ทดลองผลติดว้ยเครือ่งพมิพส์ำมมติ ิเพือ่ทดสอบกำรใชง้ำน โดยทดสอบยดึ Rigid External Distractor บน Phantom
ทีม่ขีนำดเทำ่กบัศรีษะของเด็ก พบวำ่สำมำรถใชง้ำนไดค้อ่นขำ้งด ีหลงัจำกนีท้ำงทมีวจัิยจะน ำรปูแบบกำรออกแบบ
ทดลองกำรผลติชิน้งำนดว้ยวสัดคุำรบ์อนไฟเบอรใ์นล ำดบัถดัไป 

4) ผลกำรด ำเนนิงำนกำรใหบ้รกิำรผูป่้วยของศนูยแ์กไ้ขควำมพกิำรบนใบหนำ้และกะโหลกศรีษะฯ ระหวำ่งเดอืนมกรำคม
- ธนัวำคม 2564

- กำรบรกิำรตรวจรักษำ (คลนิกิผูป่้วยนอก) จ ำนวน 420 คน คดิเป็น 1,655 ครัง้

- กำรบรกิำรดำ้นทนัตกรรม จ ำนวน  254 คน คดิเป็น 1,191 ครัง้

- กำรบรกิำรดำ้นกำรผำ่ตดั จ ำนวน  68 คน คดิเป็น 79 ครัง้

- กำรบรกิำรดำ้นกำรฝึกพดู จ ำนวน 120 คน คดิเป็น 510 ครัง้

5) ผลกำรใชน้วัตกรรมกบัผูป่้วยระหวำ่งเดอืนมกรำคม – ธนัวำคม 2564
- Mobile CT                    23  ครัง้
- Computing Design      52  ครัง้
- 3D Printing                 26  ครัง้

รวม     101 ครัง้

6) สรำ้งควำมรว่มมอืกนัของโรงพยำบำลและบคุลำกรในเครอืขำ่ย 8 จังหวัดภำคเหนอืตอนบน และกำรพัฒนำโปรแกรม 
Thai Cleft Link ส ำหรับกำรบรหิำรจัดกำรดแูลผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว ่และควำมพกิำรบนใบหนำ้และศรีษะ ปัจจบุนั
มสีหสำขำวชิำชพีทีใ่หก้ำรดแูลรักษำผูป่้วยปำกแหวง่เพดำนโหว ่และพกิำรใบหนำ้และกะโหลกศรีษะเพือ่ใหไ้ดร้ับกำร
รักษำทีเ่หมำะสมและครบกระบวนกำรทัง้ส ิน้ 112 คน
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ประเด็นเสนอทีป่ระชุม

เพือ่รับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนปี 2564

และใหข้อ้เสนอแนะกำรด ำเนนิงำน 2565
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จบ


