
Craniofacial PCT
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสาตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



คณะกรรมการ

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิมล ศิริมหาราช ประธานกรรมการ

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน รองประธานกรรมการ

3 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวรรณ เลาห์เรณู กรรมการ

4 รองศาสตราจารย์นันทิการ์ สันสุวรรณ กรรมการ

5 รองศาสตราจารย์ประไพ เดชคํารณ กรรมการ

6 รองศาสตราจารย์วริยา สุขุประการ กรรมการ

7 รองศาสตราจารย์สุวิชา แก้วศิริ กรรมการ

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนัฐ วานิยะพงศ์ กรรมการ

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา กรรมการ

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นงลักษณ์ บุญชูดวง กรรมการ

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อาทิตย์ เสมอเชื้อ กรรมการ

12 อาจารย์ แพทย์หญิงจิรกานต์ เจริญวิชา กรรมการ

13 อาจารย์ แพทย์หญิงชนิศา พรชัยสกุลดี กรรมการ

14 อาจารย์ นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ุ กรรมการ

15 ทันตแพทย์หญิงปิยะวรรณ ปิยะวราภรณ์ กรรมการ

16 ทันตแพทย์ณัฐวุฒิ อุตรสัก กรรมการ

17 ทันตแพทย์หญิงชรัมพร ลิ้มสุคนธ์ กรรมการ

18 ทันตแพทย์ธีรภัทร ศิริวรรณ์ กรรมการ

19 ดร.วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์ กรรมการ

20 นางสาวกมลชนก คํามาบุตร กรรมการ



ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

21 นางกมลทพิย์ ทัปนวัชร์ กรรมการ

22 นางสาวขนิษฐา สินสมุทร กรรมการ

23 นางจิราภรณ์ รุ่งเรือง กรรมการ

24 นางสาวฐิตา ฉันทโชติ กรรมการ

25 นางสาวธิติสุดา ชื่นใจ กรรมการ

26 นางนภาพร ติคํา กรรมการ

27 นายนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์ กรรมการ

28 นางบุษเรศ บุญยัง กรรมการ

29 นางปนัดดา  นันทวาสน์ กรรมการ

30 นางพรพรรณ ดาศรี กรรมการ

ลําดับ รายชื่อคณะกรรมการ ตําแหน่ง

31 นางพิกุล  ทรัพย์พันแสน กรรมการ

32 นางวงเดือน ไชยวิภาสสาทร กรรมการ

33 นางสาววัชราภรณ์ สิทธิคําทับ กรรมการ

34 นางสาวศภุนิจ เชาวนพูนพล กรรมการ

35 นางอุทัยวรรณ หุตะโชค กรรมการ

36 นายมงคล บ่อคํา กรรมการและ
เลขานุการ

37 นางพิชชาวรรณ เหล่าชัยเจริญผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ



กลุ่มผู้ป่วยสําคัญของ CLT/PCT

โรค High risk High cost/
Long LOS High volume New evidence/

technology Complex care

Cleft lip cleft palate / / /

Craniofacial cleft /

FEEM /

Microtia /

Craniofacial microsomia /

Goldenhar syndrome /

Treacher Collins syndrome /

Stickler syndrome /

Frontonasal Dysplasia /

Craniosynostosis /





วิสัยทศันโ์รงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในดวงใจระดับ
มาตรฐานสากล
โดยมี MEDCMU เป็นกลยุทธ ์และจุดเนน้ คือ M-E-D2

1. ความปลอดภัย a.ความปลอดภัยด้านยา Medication safety
b.ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ENV safety 

2. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยรายโรค (Disease Specific Certification) 
3. การพัฒนาเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลและความปลอดภัยด้านข้อมูล

(Digital transformation Hospital)

ค่านิยม : Customer focus, Quality, Innovation & Integrity,
Team work (CQI2T)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์



วัตถุประสงค์

• เพ่ือให้ผู้ ป่วย ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงอายุ และสามารถดํารงชีวิตและทํางานร่วมกับผู้คนใน
สังคมได้อย่างปกติ

• เป็นศูนย์กลางการรักษา ผู้ป่วยตั้งแต่ในครรภ์ หลังคลอด กระทั่งเติบโตเต็มวัย
• เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลผู้ป่วย ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน เชียงราย และ พะเยา

• เพ่ือนําผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทย 
ในการดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มาขยาย
ผลการใช้งานอย่างมี มาตรฐานและประสิทธิภาพ



ขอบเขตการให้บริการ



กลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1 
ผู้ปว่ยได้รับการรักษา

ตามมาตรฐานและรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาเครือข่าย
การดูแลรักษา

กลยุทธ์ที่ 3 
สร้างและเผยแพร่

องค์ความรู้และนวัตกรรม
การดูแลรักษา



การประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์ ที่ 1
ผู้ปว่ยได้รับการรักษาตามมาตรฐานและรวดเร็ว

เชิงมิตคิณุภาพ เชิง value chain (0-20 ปี)



การประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์ ที่ 2
พัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษา



AIS-search module

ฟงัก์ชันการค้นพบผู้ป่วยใหม่



AIS-follow up module 
ฟงัก์ชันการติดตามผู้ป่วย 

(นัดหมายผู้ป่วย)

ฟงัก์ชันการติดตามผู้ป่วย 
(ความพร้อมในการเข้ารับ

การผ่าตัด)

ฟงัก์ชันการติดตาม
ดูแลข้อมูล



ตั้งแต ่1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ผลการดําเนนิงานดา้นสถิติการดแูลรักษาผูป่้วย ประจําปี พ.ศ. 2564

โรงพยาบาล

การให้บรกิาร

มหาราชนครเชยีงใหม่ คณะเทคนิค
การแพทย์

คณะทันต
แพทยศาสตร ์ รพ.นครพิงค์ รพ.จอมทอง รพ.ฝาง

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวน
(ครั้ง)

จํานวน
(คน)

จํานวนผู้ป่วยในการดูแล

(จํานวนสะสม)
 1,191  89  511  471  31  98

การบรกิารผู้ป่วยนอก 366 189 - - - - 54 33 16 10 11 6

การบรกิารด้านการผ่าตัด 27 27 - - 5 5 19 15 2 2 1 1

การบรกิารด้านทันตกรรม 3 1 - - 283 150 2 2 7 5 18 12

การบรกิารดา้นการฝึกพูด 105 52 53 24 - - 21 18 0 0 2 2

Data flow ระดับ จังหวัด



3

ชื่อตัวชี้วดั เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 
4 รวม

จํานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและวิจัย 75 คน 0 คน 69 23 134 226

ลําดับ หัวข้อ ไตรมาส 
4

1 โปรแกรม Thai cleft link : พ้ืนที่โรงพยาบาลจอมทอง -
2 โปรแกรม Thai cleft link : พ้ืนที่โรงพยาบาลอมก๋อย, สะเมิง -
3 โปรแกรม Thai cleft link (Visit form พัฒนาระบบกระบวนการทํางาน) : พ้ืนท่ีโรงพยาบาลฝาง -
4 Application search and follow up by อสม. App: พ้ืนท่ีโรงพยาบาลฝาง -

5 ประชุม online เพ่ือหารือแนวทางการดําเนินงานแบบโครงการร่วมกันระหว่างศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะฯ และ โรงพยาบาลฝาง -

6 Meth Model, Referring Program, ฟอร์มเยี่ยมบ้านใน โปรแกรม Thai Cleft Link : พ้ืนท่ีโรงพยาบาลฝาง 11

7 ประชุมวิชาการ Cleft lip and cleft palate patient management for good functional outcome : 
เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ 123

รวม 134

การประเมินประสิทธิผลแผนยุทธศาสตร์ ที่ 3
สร้างและเผยแพร่ องค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลรักษา



I-3
Patient-Care giver-Family 



ความต้องการของผูร้บับรกิาร

ความตอ้งการของผู้รบับริการ
(Customer Requirement) I-3.1

คุณลักษณะของบริการ/ผลติภณัฑ์
(Service/Product Offering) I-3.2ก(1)

ข้อกําหนดของบรกิาร/ผลติภณัฑ์
(Service/Product Requirement) I-6.1ก(1)

ได้รับการวินิจฉัยถูกต้อง Multidisciplinary approach by experts
(สหสาชาวิชาชีพ)

- ประเมินแรกเริ่มการรักษา และ Key point of value 
chain โดย ผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสหสาขาวิชาชีพ

ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
(เริ่มเข้ารับการรักษาในระยะเวลาที่

กําหนดตาม International 
standard timeline )

มีแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง และ/หรือ เพดาน
โหว่ตามช่วงอายุ (Protocol) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมารตฐานในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามช่วงอายุ (ร้อยละ 70)
- การใส่เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน 

(NAM)
- ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง (3-5เดือน)
- การใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasal stent) หลังจาก

ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง 14 วัน
- การใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasoform) หลังจาก

ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง 14 วัน
- ผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ (อายุ 9-18 เดือน)
- ฝึกพูด (หลังผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ 6-8 เดือน)
- ประเมินภาวะ VPI (5-6 ปี)
- ผ่าตัดแก้ไขเหงือกโหว่ (7-12 ปี )

ลักษณะสาํคญัของผูร้ับบริการ ผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ได้รับการวินิจฉัยในครรภ ์ แรกคลอด จนถึงอายุ 20 ปี



ความต้องการของผูร้บับรกิาร

ความตอ้งการของผู้รบับริการ
(Customer Requirement) I-3.1

คุณลักษณะของบริการ/ผลติภณัฑ์
(Service/Product Offering) I-3.2ก(1)

ข้อกําหนดของบรกิาร/ผลติภณัฑ์
(Service/Product Requirement) I-6.1ก(1)

ได้รับการรักษาตามมาตรฐานการรักษาใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
(เริ่มเข้ารับการรักษาหลังระยะเวลาที่

กําหนดตาม International 
standard timeline )

- แก้ไขความผิดปกติที่ปกติต้องรักษาตามช่วงอายุที่ถูก
กําหนดตาม international standard protocol ให้เร็ว
ที่สุดเมื่อเริ่มเข้ารับการรักษา
- มีแนวทางการรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง และ/หรือ เพดาน
โหว่ตามช่วงอายุ (Protocol) โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมารตฐานในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามช่วงอายุ (ร้อยละ 70)
- การใส่เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกร

บน (NAM)
- ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง (3-5เดือน)
- การใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasal stent) 

หลังจากผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง 14 วัน
- การใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasoform) 

หลังจากผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง 14 วัน
- ผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ (อายุ 9-18 เดือน)
- ฝึกพูด (หลังผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ 6-8 เดือน)
- ประเมินภาวะ VPI (5-6 ปี)
- ผ่าตัดแก้ไขเหงือกโหว่ (7-12 ปี )

ได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย มีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยง Patient safety goal 
(SIMPLE)

- ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 
(1) specific clinical complication เช่น palatal
fistula และ Velopharyngeal incompetence
เป็นต้น

(2) general clinical complication เช่น post 
operative airway obstructuion, ติดเชื้อ, ภาวะ
เลือดออก และ แผลแยก เป็นต้น



ความต้องการของผูร้บับรกิาร

Concern Achievement Plan for Improvement
สิทธิผู้ป่วย สิทธิของผู้ป่วยเด็ก Child environment ( OPD 1 และ ศูนย์แก้ไข โดยกําลังพัฒนาที่

แผนกผู้ป่วยใน(ศัลยกรรมหญิง 3)
ระยะทาง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ห่างไกล รพ. 

เดินทางน้อย
Digital platform โดยใช้ Thai cleft link program และ tele
medicine เป็นต้น

การเสรมิพลงัผู้ป่วยและ 
care giver

Care giver ดูแลผู้ป่วยหลังออก
จากโรงพยาบาลได้มีประสิทธิผล

- discharge plan โดยใช้ D-METHOD
- Craniofacial line @ ระหว่างผู้ปกครองผู้ป่วย และทีมพยาบาล
ศูนย์แก้ไขฯ (ตลอด 24 hours ทุกวัน)
- line group ระหว่าง ทีมประสานงานและสนับสนุน(พยาบาล รพ.
มหาราชฯ + ศูนย์แก้ไขฯ) กับทีมรักษา (ผ่าตัด, ENT, ฝึกพูด และ
ทันตแพทย์ )



Module เบิกเงินกาชาด



โครงการพานอ้งหาหมอ

โครงการเงนิชว่ยเหลือผูป้่วยจากทีมคลีนิค

โครงการเตมิฝันปันรอยยิ้ม

โครงการคนเกง่ของเรา

โครงการมูลนิธเิทคโนโลยีฯ

โครงการมูลนิธ ิOST (ค่าเดินทาง)



I-4

คณะแพทย ์– qilk sense

ศูนย์แก้ไขฯ

Data collection Information knowledge 



ตัวชี้วัดของ CLT/PCT ตามมติิคุณภาพ

โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People
-centered

Health 
promotion

ปากแหว่งเพดาน
โหว่

- คลอดโรงพยาบาลเครือข่าย
เข้าถึงการรักษา
อายุภายใน 2 สัปดาห์
= NO DATA

- คลอดโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่เข้าถึงการรักษา
ก่อนจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
และภายใน1 สัปดาห์
= 95%

อัตราการ
lost follow up

(ไม่มาติดตามการ
รักษา มากกว่า18 

เดือน)

ได้รับการรักษา
ตามมาตรฐาน
การรักษาใน
ระยะเวลาที่
เหมาะสม
(ตาราง)

(1)
Velopharyngeal 

gap
< 5 mm. 

มากกว่า 90%
( reference VPI < 

13 %)

(2)
Treatment 

malocclusion
by 

orthodontic re-
arrangement

> 80% 
(reference Jax 
surgery < 20%)

ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณ
ในการเดนิทาง
ของผู้ป่วย

ลดลง

ภาวะแทรกซ้อนหลังการ
รักษา < ค่ามาตราฐาน

สากล 
- SSI < 9%
- แผลแยก < 3%
- palatal fistula
< 8 %
- anterior palatal 

fistula
< 8%

(1)
ความพึง
พอใจ และ
ความ
ผูกพันของ
ผู้ป่วย
(2) จํานวน
คร้ังที่ข้อมูล
เดินทาง
แทนผู้ป่วย



ตัวชี้วัด หน่วยวัด 2560 2561 2562 2563 2564 เป้าหมาย

Access
คลอดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เขา้ถึงการรักษา อายุภายใน 1 สัปดาห์ 100% 100% 100%

คลอดโรงพยาบาลเครือข่าย เข้าถึงการรักษา อายุภายใน 2 สัปดาห์ หาวิธีเก็บ

Continuity
อัตราการ Loss F/U (ตัวเลขที่มีโอกาส Loss ถ้าไม่มีการติดตามโดยทีม PCT) 26.00% <15%

ติดตามคนไข้ (กรณีคนไข้ไม่มาตามนัด) 100.00% 100%

Appropriate

ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เคร่ืองมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน 25.00% 55.56% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง (อายุ 3 ถึง 5 เดือน) 70.59% 77.78% 78.95% 91.67% 45.45% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasal Stent) 66.67% 66.67% >70%
ผู้ป่วยที่ได้รับการใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก (Nasoform) 80.00% 75.00% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ (อายุ 9 ถึง 18 เดือน) 92.31% 86.67% 100.00% 95.24% 100.00% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกพูดหลังได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ไม่เกิน 8 เดือน 100.00
% 90.00% 46.15% 100.00% 86.67% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจประเมินภาวะ VPI (อายุ 5 ถึง 6 ปี) 29.41% 38.46% 57.14% 100.00% 100.00% >70%

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแก้ไขเหงือกโหว่ (7-12ปี) 77.78% 50.00% >70%

Effectiveness
Gap VPI < 5 mm. 97.95% เพ่ิมข้ึน
Gap VPI > 5 mm. 2.05% ลดลง
Malocclusion 16.58% <20%

Efficient ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเดินทางของผู้ป่วยลดลง (คร้ังละ 2,350 บาท) 2,350 บาท/
ครั้ง

Safety

Palatal fistula 8.49% <8%
Anterior palatal fistula 4.83% <8%
Maxillary hypoplasia 23.46% <20%
แผลแยก 0% 0% 0% <3%
แผลติดเชื้อ 0% 0% 0% <9%

People - Centered
ความพึงพอใจของผู้ป่วย

ดังกราฟความผูกพันธ์ของผู้ป่วย

ผลการดูแลผู้ป่วย



โรค Access Continuity Appropriate Effective Efficient Safe People-centered Health 
promotion

ปากแหว่งเพดานโหว่

หญิงตั้งครรภ์รับการ
วินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มี
ภาวะ CLP ได้รับคําแนะนํา
จากทีมทันที

ติดตามคนไข้ท่ีไม่
มาตรวจ One stop service

ผู้ป่วยแรกคลอดท่ี รพ.
มหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับ
การดูแลจากทีมสหสาขา
วิชาชีพ ก่อนจําหน่ายออก
จาก รพ.

Discharge 
planning

alignment ที่ชัดเจนขึ้น ของ KPI 
(ยุทธศาสตร์  มิติคุณภาพ -> หน้างานทั้ง รพ.มหาราชฯ



ห้อง/หน่วยตรวจ ตัวชี้วดั
เป้าหมาย

(target)

ผลลัพธ์
2562 2563 2564

OPD ANC 1. จํานวนสตรีที่ตั้งครรภ์และได้รับการวินิจฉัยทารกในครรภ์มีภาวะปากแหว่ง 
เพดานโหว่ส่งพบ craniofacial team  100% 100%

(6/6)
100%
(6/6)

100%
(5/5)

OPD surg

Plastic

2. จํานวนสตรีที่ตั้งครรภ์และได้รับการวินิจฉัยทารกในครรภ์มีภาวะปากแหว่ง 
เพดานโหว่ได้รับคําแนะนํา 100% 100%

(6/6)
100%
(9/9)

100%

(6/6)

2. อัตราผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง ในช่วงอายุที่เหมาะสมตามแนว
ทางการรักษาภายใน 3-5 เดือน >90% 100%

(13/13)
100%
(14/14)

100%

(8/8)

3. อัตราผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่ ในช่วงอายุที่เหมาะสมตามแนว
ทางการรักษา ภายใน 9-18 เดือน >90% 100%

(7/7)
100%

(23/23)

100%

(15/15)

4. ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ใบหน้าสวยงาม(Nasolabial Outcome) ในกลุ่ม
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่

Plan

>90%
N/A N/A N/A

5. อัตราการส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่เข้าคลินิกฝึกพูด >90% 100% 100%
(113/113)

100%

(116/116)

OPD ENT
1. อัตราผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ ได้ทํา Fiberoptic 
nasopharyngoscopy (FON) เพ่ือประเมิน Velopharyngeal inadequacy 
(VPI) ตามช่วงอายุ 1.1 ช่วงอายุ 4-5 ปี  

100% 52.38%
(11/21)

100%
(5/5)

100%

(1/1)

OPD ENT
1. อัตราผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ ได้ทํา Fiberoptic 
nasopharyngoscopy (FON) เพ่ือประเมิน Velopharyngeal inadequacy 
(VPI) ตามช่วงอายุ 1.2 ช่วงอายุ > 5-7 ปี

100%
100%

(3/3)

KPI หน้างานทุก important  units  2562-2564



OPD PED 1. อัตราความสามารถของมารดา/ผู้ดูแลในการส่งเสริม
พัฒนาการตามวัยของผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ >80% 100%

(2/2)
100%
(2/2)

100%

(1/1)

หอผู้ป่วยทารกแรกเกดิ

1. ความสามารถของมารดาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือ
เพดานโหว่ให้ได้รับนมอย่างเพียงพอ >80% 100%

(10/10)
100%
(8/8)

100%

(1/1)
2. อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการให้นม 0 0 0 0

คลินิกนมแม่

1. อัตราของสตรีที่ตั้งครรภ์และได้รับการวินิจฉัยทารกในครรภ์มีภาวะปาก
แหว่ง และ/หรือเพดานโหว่ได้รับคําแนะนําการเลี้ยงดูทารกด้วยนมมารดา 100% 100%

(6/6)

100%

(4/4)

2. ความสามารถของมารดาหลังคลอดที่สามารถให้นมแก่ทารกที่มีภาวะปาก
แหว่ง และ/หรือเพดานโหว่ได้ 100% 100%

(4/4)

100%

(3/3)

ศญ 3

1. อัตราการยกเลิกการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่กรณีเตรียม
ผู้ป่วยไม่พร้อม  

< 5%
0 0 0

2. อัตราการเกิดแผลแยกหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง < 2% 0 0 0

3. อัตราการเกิด SSI หลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่ < 2% 0 0 0

4. อัตราการส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งใส่อุปกรณ์ปรับรูปจมูก 100% 100%
(13/13)

100%
(9/9) 100%

5. ความสามารถของมารดา/ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือ
เพดานโหว่ ก่อนและหลังผ่าตัด >80% 100% 98.50%

97.14%

6. อัตราความพึงพอใจในเร่ืองการจัดการความเจ็บปวดระดับมากถึงมาก
ที่สุดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่ >80% 91.04% 93.04%

87.85%



พิเศษ5

1. อัตราการยกเลิกการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่กรณีเตรียม
ผู้ป่วยไม่พร้อม  < 5% 0 0 0

2. อัตราการเกิดแผลแยกหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่ง < 2% 0 0 0

3. อัตราการเกิด SSI หลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่ < 2% 0 0 0

4. อัตราการส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งใส่อุปกรณ์ปรับรูป
จมูก 100% 100%

(11/11) 100% 100%

5. ความสามารถของมารดา/ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและ/
หรือเพดานโหว่ ก่อนและหลังผ่าตัด >80% 89.25% 99.25%

99.17%

6. อัตราความพึงพอใจในเร่ืองการจัดการความเจ็บปวดระดับมากถึง
มากที่สุดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งเพดานโหว่ >80% 93.43% 97.15%

97.33%

ศูนย์ CF

1. อัตราผู้ป่วยปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ของโรงพยาบาลเครือข่าย
ที่เข้ารับการรักษาผ่าน ระบบ Data moving >80% 70.09%

(3081/4396)
73.62%

(5271/7160)

92.13%

(12087/13120
)

2. อัตราผู้ป่วยที่สามารถจัดคิวผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งและเพดานโหว่ 
กับโรงพยาบาลเครือข่ายได้ตามกําหนดโดย ผู้ป่วยไม่ต้องไปติดต่อรับ
คิวผ่าตัดเอง กรณีที่คิวผ่าตัดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เต็ม (FAST TRACK OUT)

>50% 25.93%
(21/81)

31.48%
(34/108)

17.39%

(16/92)



ความเช่ือม่ันและไว้ใจต่อ
ศูนย์ฯ ก่อนเข้ารับบริการ

ด้านการติดต่อสอบถาม
ด้านการรักษาเก่ียวกับการ

วางแผนรักษา
ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา

เรื่องการดูแลรักษา
ด้านการให้บริการการ
ประสานงานการส่งตัว

ด้านการติดตามผลการรักษา
ความพึงพอใจในการ

ให้บริการโดยรวมของศูนย์ฯ

Top Box 75.00% 87.50% 84.50% 90.60% 87.50% 84.40% 90.60%

Top2Box 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

75.00%

87.50%
84.50%

90.60%
87.50%

84.40%

90.60%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ความพึงพอใจของผู้ป่วย จํานวน 32 คน

Top Box

Top2Box

84.40%

ชื่อตัวชี้วดั เป้าหมาย

satisfaction ร้อยละ 80 ของคะแนนความพึงพอใจที่ได ้5 คะแนน 

ไตรมาสที ่
4/2564



ชื่อตัวชี้วดั เป้าหมาย

satisfaction ร้อยละ 80 ของคะแนนความพึงพอใจที่ได ้5 คะแนน 

ความเช่ือม่ันและไว้ใจต่อ
ศูนย์ฯ ก่อนเข้ารับบริการ

การติดต่อสอบถาม
การได้รับคําปรึกษาเก่ียวกับ

การวางแผนรักษา
การประสานงานการส่งตัว

ผู้ป่วย
การใช้งานโปรแกรม Thai 

Cleft Link
การนําเข้าข้อมูล

การออกพ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

ความพึงพอใจในการ
ให้บริการโดยรวมของศูนย์ฯ

Top Box 22.60% 51.60% 71.00% 71.00% 45.20% 38.70% 58.10% 71.00%

Top2Box 77.40% 100.00% 100.00% 100.00% 83.90% 87.10% 87.10% 100.00%

22.60%

51.60%

71.00% 71.00%

45.20%

38.70%

58.10%

71.00%77.40%

100.00% 100.00% 100.00%

83.90% 87.10% 87.10%

100.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

ไตรมาสที่ 
3/2564



ตาราง KPI 1.2 (3) ระดบัความผกูพนัของผูไ้ดร้บับรกิาร 

รู้สึกเฉยๆหรอืไม่พอใจต่อการ
บริการของศูนย์ฯ

มีความรู้สึกดตี่อการบริการของ
ศูนย์ฯ  (Love)

กลับมาร่วมงานหรอืเขา้รบับริการ
กับทางศูนยฯ์ อีกครัง้เมือ่มีโอกาส  

มีการแนะนาํใหใ้หผู้อ้ืน่ 

ผู้ป่วย 0.0% 78.1% 81.3% 90.6%

สหสาขาวิชาชพี 0.0% 73.3% 76.7% 80.0%

0.0%

78.1% 81.3%

90.6%

0.0%

73.3% 76.7% 80.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

ระดับความผกูพัน

ผู้ป่วย

สหสาขาวิชาชพี

Network engagement ร้อยละ 80 ของคะแนน Engagement และร้อยละ 80 ของคะแนน Advocate

ตาราง ระดับความผูกพันของผู้ได้รับบริการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

70.0%



II-1
Risk Management Process



กิจกรรม ความถี่ ตัวอยา่งบทเรยีน/การปรบัปรงุที่เกดิขึน้

ENT-plastic conference 1 ครั้ง/เดือน - บูรณาการการรักษาโดยจัดตั้ง speech clinic ระหว่าง คณะแพทย์ 
กับ คณะเทคนิคการแพทย์

- ปรับปรุงวิธีการรักษา เช่น และ พัฒนาวิธีการรักษาใหม่ใน รพ.เช่น 
obstructive sleep apea treatment (RF base of tongue)

Ortho-maxillo-plastic
conference

ทุก 2 เดือน - ปรับปรุงวิธีการรักษา เช่น (1) การผ่าตัด alveolar bone
grafting เป(2) การผ่าตัด cheiloplasty เพ่ือ เพ่ิมความลึกของ
ร่องปากบน และ ลดพึงพืดของร่องปากบน

- Innovation web on uppler sulcus เป้น

Craniofacial PCT 3 เดือน/ครั้ง - Lean กระบวนการรักษา
- Root cause analysis

กิจกรรมทบทวน



อุบัติการณ์นําไปสู่การเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพอย่างถาวร Catastrophic ถูกทอดทิง้

Post operative 
airway obstruction 
From palatoplasty

มีอันตราย/บาดเจ็บรุนแรง 
อาจทําให้สูญเสียอวัยวะหรือ
ลดการทําหน้าที่ของร่างกาย
อย่างถาวร

Major

อันตราย/บาดเจ็บปานกลาง 
ต้องรักษา, อาจสูญเสียหน้าที่
ของร่างกายเล็กน้อยหรือ
ชั่วคราว

Moderate
Delayed diagnosis 

of cleft plate

- Palatal fistula
(Unilateral CLP)

- Velopharyngeal 
insufficiency 

Unacceptional
Dental 

malocclusion

Palatal 
fistula

(bilateral CLP)

อันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย 
สามารถแก้ไขได้โดยง่าย อาจ
ทําให้ต้องนอน รพ.นานขึ้น

Minor Wound infection

- Post operative 
bleeding 

- Wound 
dehiscence 

Aspiration 
From

Feeding 

อันตราย/บาดเจ็บเล็กน้อย, 
หรือส่ิงที่เกิดขึ้นไม่เก่ียวกับ
การรักษา พยาบาล

Negligible

Remote Uncommon Occasional Probable Frequent

Risk Matrix (Risk Identification & Risk Analysis)



ความเสีย่ง ระดับ สถิตกิารเกดิอุบัตกิารณ์ ผลการทํา RCA มาตรการป้องกันทีเ่ป็นปัจจบุัน
ถูกทอดทิ้ง 0

Palatal fistula 8.45%(< 8%) network case 
residency training 

tension free surgical techniques 
under supervision 

Unacceptional
dental 

malocclusion

16.58%(<20%) early 
orthodontic re-arrangement

(1) บูรณาการคณะแพทย์ – ทันตแพทย์(มช-สงขลา)
(2) tele conference ( ortho-maxillo[มช-

สงขลา-plastic conference)
(3) ส่ง hospital dentist to train orthodontist 

(จบ มีนาคม 2565)
(4) รับ plastic surgery staff เพ่ิม

( เพ่ือ excellent เรื่อง Jaw Sx – DOS)
Airway 

obstruction
0

VPI ( gap > 5) 2.05%( < 13%) no speech therapist (1) sppech ป.โท
(2) บูรณาการคณะแพทย์ - เทคนิคการแพทย์

Bleeding 0
แผลแยกท่ีปาก SSI 0

การจดัการความเสี่ยง



III
Quality & Safety Practice
for Patient Care Process



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care & 
Discharge Plan Reassess

Patient & family Education 
& Empowerment

Discharge with Self 
Management Plan

Self Management

Monitor & Response

Medication & Med Reconcile

Diet & Nutrition

Pain Management

Rehabilitation

Psychosocial & Spiritual Support

Preop
Care

Postop 
Care

Anes & 
Procedure

Nursing Care Follow Up
AdjuReassess

st Rx Plan

Support & Advice Discharge

Consultation for 
Comorbidity

Performance Evaluation of Patient Care Process



Access

Entry

Assessment Investigation

Diagnosis

Plan of Care & 
Discharge Plan Reassess

Patient & family Education 
& Empowerment

Discharge with Self 
Management Plan

Self Management

Monitor & Response

Medication & Med Reconcile

Diet & Nutrition

Pain Management

Rehabilitation

Psychosocial & Spiritual Support

Preop
Care

Postop 
Care

Anes & 
Procedure

Nursing Care Follow Up
AdjuReassess

st Rx Plan

Support & Advice Discharge

Consultation for 
Comorbidity

Performance Evaluation of Patient Care Process
Delayed if out 

side
(โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่)

All important aspect planing

Delayed from standard time line
(some operation/treatment)

Lost follow up

Decrease
Performance of 

home care

Delayed
(standardtime line)



2. การเข้าถึงในทุก key value chain (0-20 ปี)

III-1 การเขา้ถงึและเขา้รบับรกิาร (Access & Entry)

1.1. คลอดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าถึงการ

รักษา

ก่อนจําหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน และภายใน1 สัปดาห์

= 95%

1.2. คลอดโรงพยาบาลเครือข่าย

เข้าถึงการรักษา

อายุภายใน 2 สัปดาห์

= (NO DATA)



Missed diagnosis = 0%
1. First diagnosis 

2. ทุก key value chain (0-20 ปี)

III-2 การประเมนิผูป้่วย (Patient Assessment)



Incident ของการไม่ได้ consult สหสาขาวิชาชพี

(expert ) ท่ีสําคัญ คือ

1. Pediatric           = 0%

2. Dentists = 0% 

3. ENT = 0% 

4. Surgeons           = 0%

5. Speech therapist = 0%

6. Nurse coordinators = 0%

III-3 การวางแผน (Planning)



III-4.1 การดูแลผูป้่วยทัว่ไป

1. ตกเตียง

2. แผลติดเชื้อ



- ป่วยได้รับการผ่าตัดตามมาตรฐานในระยะเวลาที่เหมาะสมตามช่วง

อายุ มากกว่า 70%

- ป่วยได้รับการรักษา “ แบบไม่ต้องผ่าตัด “( ฟนั/ENT）ตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตามช่วงอายุ มากกว่า 70%

- ป่วยได้รับการฟื้ นฟู(Speech therapy)ตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตาม

ช่วงอายุ มากกว่า 70%

- % of Complication(safety) ไม่เกินมาตรฐานนานาชาติ

III-4.2 การดูแลผูป้่วยและบรกิารทีม่คีวามเส่ียงสูง



1. ป่วยได้รับการผ่าตัดตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามช่วงอายุ มากกว่า 70%

2. ป่วยได้รับการรักษา “ แบบไม่ต้องผ่าตัด “( ฟนั/ENT）ตามมาตรฐานในระยะเวลาที่เหมาะสม
ตามช่วงอายุ มากกว่า 70%

3. ป่วยได้รับการฟื้ นฟู(Speech therapy)ตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามช่วง

อายุ มากกว่า 70%

4. % of Complication(safety) ไม่เกินมาตรฐานนานาชาติ

III-4.3 การดูแลผูป่้วยเฉพาะ (Care Delivery)



ผู้ปว่ยหรือผู้ปกครองสามารถดูแลตนเองตามคําแนะนําของ

Discharge planning ได้ มากกว่า 80%

III-5 การใหข้อ้มลูแก่ผูป้่วยและครอบครวั (Information & Empowerment)



lost follow up < 15% 

III-6 การดูแลตอ่เนือ่ง (Continuity of Care)





Quality 
Of 
Life



Value Chain



Dental care 

9 เดือน - 6 ปี

VPI evaluation

5-6 ปี 

Speech therapy

2-5 ป 

Cleft palate repair 

9-18 เดือน 

Alveolar bone graft

8-12 ปี

จัดฟนั 

8-16 ปี

Jaw surgery 

17-18 ปี

จัดฟนั 

18-20 ปี

Final CLN correction

18-20 ปี

ประเมินครั้งแรก 

0-1 เดือน

NAM/Obturator 

0-1 เดือน

Cleft lip repair

3-5 เดือน

Otitis media 
evaluation

6 เดือน

แนวทางการรักษาของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 0-20 ปี 



ประเมินครั้งแรก KPI  consult สหสาขาวิชาชีพ(expert) = 100%
Key risk = time line beyond golden period of  

nasoalveolar molding treatment   

NAM/Obturator 

Cleft lip repair

Otitis media 
evaluation

KPI  on NAM 100%(if indicated)
Key risk = time line beyond golden period of  

nasoalveolar molding treatment 

KPI  cleft lip fixation = 3-5 months of age 
Key risk = ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อรูปริมฝีปาก 

KPI  ผ่าตัดแก้ otitis media พร้อม palatoplasty 
=  100 %

(when indicated)
Key risk = prolong operative time 

แนวทางการรักษาของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 0-20 ปี 

0-1 เดือน

0-1 เดือน

3-5 เดือน

6 เดือน



Thai cleft link



ตารางสถิติที่ 6 แสดงจํานวนผู้ป่วยในฐานข้อมูลโปรแกรม Thai Cleft Link จําแนกตามที่อยู่

เชียงใหม ่, 745

เชียงราย, 329
ลําพูน, 133

พะเยา, 108

เเพร,่ 44

น่าน, 25

เเม่ฮ่องสอน, 120

ลําปาง, 100

จังหวดัอืน่ๆ (ไม่อยู่ใน 8
จังหวดัภาคเหนอืตอนบน), 

301

ไม่ระบุทีอ่ยู,่ 22

ผลการดําเนนิงานดา้นสถิติการดแูลรักษาผูป่้วย ประจําปี พ.ศ. 2564

รวม 1,927



LINE@ & LINE GROUP

LINE@ LINE Group :> ENT LINE Group  :>  resident LINE Group : ortho residents



กิจกรรมออกเครือข่าย 
และ กิจกรรม Tele โรงพยาบาลเครือข่าย

กิจกรรม Tele โรงพยาบาลเครือข่าย กิจกรรมออกเครือข่าย 



รางวัล nasoform



รางวัล นวัตกรรม 
ระดับประเทศ



ประชุมวิชาการ



Cleft palate 
repair 

KPI  incidence palatal fistula = 8%
Key risk = larger anterior palatal defect

(bilateral cleft lip and palate)

Speech therapy

VPI evaluation

KPI  velopharyngeal gap= 5mm มากกว่า 95%
Key risk = lost follow up after 1st speech therapy  

KPI  access to VPI evaluation = 100% 
Key risk = pain when examination 

KPI  access to dental care = 100%
Key risk = failure of home care 

Dental care

แนวทางการรักษาของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 0-20 ปี 

9-18 เดือน 

2-5 ป 

5-6 ปี 

9 เดือน - 6 ปี

คณะแพทย์
คณะเทคนิคฯ



Alveolar 
bone graft

KPI  ผ่าตัด alveolar bone graft 
8 – 12 years of age

Key risk = (1) delayed surgery time line (2) anterior 
palatal fistula

จัดฟนั 

Jaw surgery 

KPI  consult to orthodontist ก่อนผ่าตัด alveolar 
bone graft 100%

Key risk =  schedule of access to treatment 

KPI = ผ่าตัด 17 - 19 years of age (when indicated)
Key Risk = delayed surgery time line 

แนวทางการรักษาของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 0-20 ปี 

8-12 ปี

8-16 ปี

17-18 ปี



Computing design : Pre-op bone graft



Computing design : Post-op bone graft



กิจกรรมTele conference



Final CLN 
Correction KPI  ความพึงพอใจรูปจมกหลังผ่าตัด

Key Risk = asymmetry of nose 

KPI  access 100% (when indicated )
Key Risk = schedule of access to treatment 

จัดฟนั 

แนวทางการรักษาของภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ อายุ 0-20 ปี 

18-20 ปี

18-20 ปี



เรื่อง เป้าหมาย การพัฒนาและนวตักรรม ผลลัพธ์

การพัฒนาคุณภาพและนวตักรรม
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