
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาดไทย (Princess Sirindhorn Craniofacial Center) 
เปนศูนยเฉพาะทางที่ดูแลผูที่มีปญหาความพิการผิดรูปของใบหนาและกะโหลกศีรษะครบวงจร
แหงแรกในประเทศไทย มีสำนักงานอยูที่ชั้น 14 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ เปนผูนำในวงการนี้มาโดยตลอด

แนะนำศูนย

ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ มุงรักษาผูปวยที่มีความผิดปกติทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม 
ดวยมาตรฐานสูงสุดทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง 
ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณและโรงพยาบาลในภูมิภาคใกลบานผูปวย ที่สำคัญผูปวย 
และครอบครัวไมตองแบกรับภาระคาใชจาย และไมถูกจำกัดดวยระบบสุขภาพใดๆ

ภารกิจ

ผูปวยและครอบครัวมักจะประสบปญหาคาใชจายในการรักษาพยาบาลถึงแมวาผูปวยสวนใหญ
จะมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนาในการเขารับการรักษาพยาบาลก็ตาม แตในการเดินทางมา
รับการรักษาตองมีคาใชใชจายเพื่อการเดินทาง คายานพาหนะ คาอาหารระหวางวันที่มา
รับบริการตรวจรักษา ศูนยฯ มีกองทุนที่ไดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป เพื่อชวยแกไขปญหา
ทั้งในดานคาใชจายของผูปวยและวัสดุครุภัณฑทางการแพทยที่จำเปน

๏ การตรวจรักษาโดยคลินิกเคลื่อนที่
ผูปวยหลายคนที่อาศัยอยูตางจังหวัดประสบปญหาความยากลำบากในการเดินทางมารับการรักษา
ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ทางศูนยจึงจัดตั้งโครงการ "คลินิกเคลื่อนที่" โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต
ป 2559 และมีแผนการที่จะขยายโครงการ เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดมากขึ้นในอนาคต

ความประทับใจของผูปวยและครอบครัวที่ไมเพียงผานถอยคำที่ตรงไปตรงมา ยังรวมถึงรอยยิ้มที่
เต็มเปยมไปดวยความหวังเปนเสมือนกำลังใจเปนรางวัลที่สงมอบใหกับทีมผูรักษาที่ทุกคนไดทุมเท
ทำงานเพื่อผูปวยกันตลอดทั้งป และเราสัญญาวาจะทำงานอยางสุดกำลังความสามารถในหนาที่ 
เพื่อคนไขตลอดไป

ในรอบปที่ผานมา บุคคลากรของศูนย ไดนำเสนอผลงานทางวิชาการที่งานประชุมตางๆ 
และมีผลงานตีพิมพทั้งในวารสารวิชาการ รวมถึงผลงานหนังสือเพื่อใหความรูแกผูที่สนใจ 
นอกจากนั้น ยังมีการใหสัมภาษณทางสื่อทั้งนิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน 
เพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับโรคความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ

ผลงานทางวิชาการ

งบประมาณที่ไดใชไป

แผนงานในอนาคต

จากใจผูปวย

www.facebook.com/thaicraniofacialwww.craniofacial.or.th
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ความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ เปนความพิการที่เห็นไดชัด 
กอใหเกิดความทุกขทรมานทั้งรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความพิการบนใบหนาขั้นรุนแรง เชน กระบอกตาอยูหางจากกัน 

ใบหนาทีแ่หวงจากปากถงึกระบอกตา, รอยเชือ่มของรอยตอกระดกูใบหนาและ
กะโหลกศรีษะเช่ือมเรว็กวาปกต ิทาํใหใบหนาและกะโหลกศรีษะผดิรปูผดิราง 
แตเดิมการผาตัดรักษาโรคเหลานี้ทําไมได หรือทําไดไมดี จนกระทั่งเมื่อ 
พ.ศ. 2529 คณะทาํงานแกไขความพกิารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ซ่ึงกอกาํเนดิ
ขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย ประกอบไปดวยแพทยผูเช่ียวชาญ 12 สาขา 
ทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลดีที่สุดสําหรับคนไขแตละราย จนกระท่ัง
ป พ.ศ. 2548 ในวาระศุภมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 48 พรรษา จึงไดจัดตั้งเปน
ศูนย และไดมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามศูนยนี้วา 
“ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและ
กะโหลกศีรษะ (Princess Sirindhorn Craniofacial Center) 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แพทย, ทันตแพทย, พยาบาล, 
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ และเจาหนาที่ทุกทานไดทํางานใหกับ
ผู ปวยเหลานี้อยางลืมความเหน็ดเหนื่อยมาตลอด 32 ป 
โดยได รับการสนับสนุนจากผู มีจิตกุศลรายใหญ เช น 
คณุกมลา สุโกศลและครอบครวั, ชมรมภรยิาฑตู และรายอ่ืนๆ 
ทําใหผู ป วยและญาติ มิตองเสียคาใชจ ายใดๆ ทั้งสิ้น 
แมกระทั่งคารักษาพยาบาล คาเดินทาง คาที่พัก ฯลฯ

ในนามของศูนยฯ และเปนตัวแทนของผูปวยที่
ยากไรทุกราย ขอกราบขอบพระคุณคณะทํางานทุกทาน, 
สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูมีจิตกุศลที่รวมกันบริจาคเงินเพื่อรักษา
ผู ปวยเหลานี้ ขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก จงดลบันดาลใหทานทั้งหลาย ประสบแต
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ
ตลอดไป
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ศูนยฯ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ชวยกันประเมิน วินิจฉัย และรักษาผูปวยใหเปนไปอยางดีและสมบูรณที่สุด 
ความจําเปนที่ตองมีผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ดูแลผูปวยเหลานี้ เนื่องจากใบหนาเปนอวัยวะที่มีอวัยวะสําคัญอื่นๆ อยูหลายอยาง 
เชน สมอง ตา หูและอวัยวะในการฟง จมูก ปากและอวัยวะการพูด ฟน เปนตน ดังนั้น ความผิดปกติที่เกิดกับใบหนาและกะโหลก
ศรีษะ จงึมกัจะเกีย่วของกบัอวยัวะสาํคญัหลายอยางไปพรอมๆ กนั การรวมกนัดแูลโดยคนทีช่าํนาญในแตละสาขา จงึทาํใหประเมิน
และรักษาผูปวยไดครบถวนสมบูรณกวาทําเพียงคนๆ เดียว การรวมดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพนี้ (multidisciplinary approach) 
ทางศูนยฯ ไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2529

ÈÑÅÂá¾·Â�µ¡áµ‹§Ï á¡Œä¢¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃº¹ãºË¹ŒÒ
áÅÐ¡ÐâËÅ¡ÈÕÃÉÐ (craniofacial surgeon)

◊ นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน (หัวหนาศูนยฯ)
◊ นพ. นนท โรจนวชรินนท (รองหวัหนาศนูยฯ)
◊ พญ. ชุติมา จิรภิญโญ

»ÃÐÊÒ·ÈÑÅÂá¾·Â� (neurosurgeon)
◊ พญ. จิระพร อมรฟา

¡ØÁÒÃá¾·Â� (pediatrician)
◊ นพ. สุทธิพงศ วัชรสินธุ
◊ นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
◊ พญ. กัญญา ศุภปติพร
◊ พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ
◊ พญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ
◊ นพ. รุจิภัตต สําราญสํารวจกิจ

ÈÑÅÂá¾·Â�µ¡áµ‹§Ï (plastic surgeon)
◊ นพ. ศิรชัย จินดารักษ
◊ นพ. อภิชัย อังสพัทธ
◊ นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี
◊ พญ. พูนพิสมัย สุวะโจ
◊ นพ. พสุ พรหมนิยม

·Ñ¹µá¾·Â� (orthodontist)
◊ ทพญ. กรพินท มหาทุมะรัตน
◊ ทพญ. ปรียดา สันติลักขณาวงศ
◊ ทพญ. ปยะธิดา จิตตานันท
◊ ทพญ. กษิรา เทียนสองใจ
◊ ทพญ. ยุพเรศ นิมกาญจน

á¾·Â�âÊµ ÈÍ ¹ÒÊÔ¡ (otolaryngologist)
◊ นพ. เพิ่มทรัพย อิสีประดิษฐ
◊ นพ. กรเกียรติ์ สนิทวงศ
◊ พญ. นัตวรรณ อุทุมพฤกษพร

  ·ÕÁ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ

¨Ñ¡ÉØá¾·Â� (ophthalmologist)
◊ พญ. วสี ผลเจริญ
◊ นพ. ศุภพงศ ถิรคุณวิชชะ
◊ พญ. พริมา หิรัญวิวัฒนกุล
◊ พญ. ปานฉัตร ภัครัชพันธุ

ÃÑ§ÊÕá¾·Â� (radiologist)
◊ พญ. สุกัลยา เลิศลํ้า
◊ พญ. ศศิธร เพชรจรัลไพศาล

ÇÔÊÑÞÞÕá¾·Â� (anesthesiologist)
◊ นพ. รื่นเริง ลีลานุกรม
◊ พญ. พรรณิกา วรผลึก

¨Ôµá¾·Â� (psychiatrist)
◊ พญ. อลิสา วัชรสินธุ
◊ พญ. ปริชวัน จันทรศิริ

¹Ñ¡¨ÔµÇÔ·ÂÒ (psychologist)
◊ คุณชุติมณฑน ปญญาคํา

¹Ñ¡ÍÃÃ¶ºíÒºÑ´ (speech pathologist)
◊ คุณนันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี
◊ คุณผองศรี สุตัณฑวิบูลย
◊ คุณเพชรรัตน ใจยงค

¹Ñ¡ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË� (social worker)
◊ คุณ กิตติมา สุริยกานต

¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ (registered nurse)
◊ คุณอาทิติยา แดงสมบูรณ

à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» (administrator)
◊ คุณกฤษณ สอนเกตุ
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µÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒã¹Ã¾.¨ØÌÒÅ§¡Ã³�
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลก ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอกในทุกวันจันทร ผูปวยที่

ตองการมาตรวจรักษาสามารถโทรศัพทเขามาทํานัด หรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทํานัดไดทางโทรศัพท หรือ Facebook 
Fanpage 

โดยการตรวจรักษาของศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ จะแบงเปนชวงเวลา คือ 10.00 น. - 11.00 น., 11.00 น. - 12.00 น., 
13.00 น. - 14.00 น., 14.00 น. - 15.00 น. ผูปวยสามารถมาตามชวงเวลานัดเพื่อไมตองรอคิวการตรวจนาน และในวันจันทร
ซึ่งเปนวันตรวจรักษา ศูนยฯ ไดจัดสรรเงินบริจาคสวนหนึ่งมาบริการอาหารกลางวัน และเครื่องดื่มสําหรับผูปวยและครอบครัว 
เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของผูปวยและครอบครัว และไมตองออกนอกพื้นที่ตรวจเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน

ผูปวยนอก

ยอดผูปวยนอกทั้งปตามกลุมโรค
   Craniosynostosis (กะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติ)                                      
   CL/CP (ปากแหวง/เพดานโหว)                               
   Facial Cleft (ใบหนาแหวง)                                                       
   Trauma (อุบัติเหตุ)                                                                       
   Tumor (เนื้องอก)                                                         
   FEEM (งวงชาง)                                                                 
   Craniofacial deformity (ความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง)                                                 
   Microtia และ Microsomia (ใบหูเล็กผิดปกติ และ ใบหนาเล็กผิดปกติ)                                       
   Treacher Collins and  Pierre - Robin Sequence (เทรชเชอร คอลลินส และ ปแอร-โรแบง)                                           
   Multiple Anomalies (มีความผิดปกติหลายอยาง)                       
   Frontonasal dysplasia                                                         
   Vascular Malformation (หลอดเลือดผิดปกติ) 
   อื่น                                        

ผูปวยเกา (ราย) ผูปวยใหม (ราย)

338

432 

120 2341
96

38

225

77
37 41 39 90

22

50

10 
2

2 4
6 

21

7
3 2 1

18

2



ผูปวยใน
การรักษาแกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะที่สําคัญคือการผาตัดเพื่อใหผูปวยมีการทํางานของอวัยตางๆ และ

มีรูปลักษณใกลเคียงกับบุลคลปกติมากที่สุดการนอนโรงพยาบาลหลังการผาตัดเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหทีมสหสาขาวิชาชีพ
สามารถดูแลผูปวยไดอยางใกลชิด และสําหรับการผาตัดใหญที่มีความเสี่ยงจําเปนตองมีการสังเกตอาการอยางใกลชิด ผูปวยจําเปน
ตองนอนสังเกตอาการใน ICU ซึ่งโดยปกติการจองเตียง ICU ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมีโอกาสที่จะไดหรือไมไดเตียงไมสามารถ
ยืนยันไดวาจะไดเตียงหรือไม แตสําหรับการจองเตียง ICU ของศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ จะเปนการจองเตียงที่ไดเตียง 100 % 
เพื่อใหผูปวยไดรับการผาตัดที่แนนอนมีความปลอดภัยสูงสุดหลังการผาตัด โดยการใชเงินบริจาคจางบุคลากร ICU เพิ่มเพื่อมาดูแล
ผูปวยโดยเฉพาะ

สรุปยอดผูปวยในตลอดทั้งป 2560

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ เปนศูนยฯ ที่มีความเฉพาะทางและเช่ียวชาญในการรักษาผูปวยท่ีมีความพิการบนใบหนาและ

กะโหลกศีรษะ พรอมดวยอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย ทําใหผูปวยที่มีความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะมารับการรักษา
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกป ผูปวยเกือบทุกรายตองรักษาดวยการผาตัด จึงมีความจําเปนที่ตองทําการผาตัดนอกเวลา เพื่อชวยลด
ระยะเวลาการรอคอยการผาตัดของผูปวยและทําใหผูปวยไดรับการผาตัดตามชวงเวลาที่เหมาะสม

คาใชจายโดยประมาณการสําหรับเปนคาตอบแทนแพทยเจาหนาที่ปฏิบัติงานผาตัดนอกเวลาราชการ 152,910 บาท 

คนไขนอนโรงพยาบาลเพื่อทําผาตัด 165 ราย (ผาตัดในเวลา 157 ราย ผาตัดนอกเวลา 8 ราย)

หลังการผาตัดผูปวยเขาไอซียูกุมาร 23 ราย

หลังการผาตัดผูปวยเขาไอซียูศัลยกรรม 1 ราย

ตัวอยางการรักษา โรคที่พบบอย

 คาใชจายในการจองเตียงไอซียู 288,000 บาท

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÂáºº¤ÃºÇ§¨Ã

กอนการรักษา

หลังรับการรักษา

ผูปวยใสเครื่องมือเพื่อทําการรักษา

หลังรับการรักษา
(บางสวน)

กอนการรักษา

หลังรับการรักษา

กะโหลกศีรษะเชื่อมติดกันผิดปกติ โรคใบหนาแหวงแตกําเนิด

หลังรับการรักษา

หลอดเลือดแดงผิดปกติ
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รพ.ระยอง   

10 ก.พ. 60  

4 ราย  

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สระบุรี   

17 มี.ค. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.พิษณุโลก

14 ก.ค.60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่1)

24 พค. 60

3 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)

13 ก.ย. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.อุดรธานี (ครั้งที่3)

20-21 เม.ย. 60

4 ราย 

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ระยอง (ครั้งที่ 2)  

17 กพ. 60

1 ราย 

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ชลบุรี (ครั้งที่ 4)

26 พค. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ชลบุรี (ครั้งที่ 5)

10 พ.ย. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สมุทรปราการ

12 ต.ค.60

1 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.บุรีรัมย (ครั้งที่ 3)

13-14 พ.ย. 60

2 ราย  

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.อุบลราชธานี

22 - 23 กพ. 60

4 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

จำนวนครั้งที่ไปทั้งหมด 12 ครั้ง 

จำนวนคนไขที่ไดรับการผาตัดในคลินิกเคลื่อนที่  29 ราย

คาใชจายโดยประมาณ  155,923 บาท                     

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÂáºº¤ÃºÇ§¨Ã

¡ÒÃµÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ¤ÅÕ¹Ô¤à¤Å×èÍ¹·Õè

4



¡ÒÃ´ÙáÅ·Ò§ã¨
ผลกระทบทางดานจิตใจมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการดูแล

ทางกาย ตัวผู ปวยเองอาจมีปญหาทางดานจิตใจไดหลายประการ เชน 
ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ขาดความนับถือในตนเอง (self esteem) 
คุณภาพชีวิตลดลง จากการตอบสนองตอความเครียดอยางไมเหมาะสมโดย
เฉพาะอยางยิ่งผูที่มีปญหามาตั้งแตเกิด

“การดูแลทางดานจิตใจมุงเนนบรรเทาความรูสกึและพฤติกรรมในทางลบ 
สรางและสงเสริมความคิดและพฤติกรรมในทางบวก ลดความวิตกกังวล ไมทอดท้ิง 
มองขามความบกพรองทางกาย สงเสริมคุณลักษณะภายในและความสามารถมากกวารูปลักษณ หาโอกาสใหไดพัฒนาทักษะ
ความสามารถ เพือ่ใหเดก็ไดรูวาตนเปนคนทีม่คีวามสามารถ ชวยสรางความสมัพนัธทีด่รีะหวางบคุคล พยายามสรางประสบการณ
เชิงบวกกับโลกภายนอก หาโอกาสที่จะทําใหเกิดความรูสึกดีๆ กับตนเอง โดยผูที่จะชวยทําสิ่งตางๆ เหลานี้ก็คือ ผูที่อยูรวมกัน
ในครอบครัวผูปวย”

ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ เห็นความสําคัญและดําเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต พ.ศ. 2546 โดยโครงการ “ชีวิตนี้ยังมีหวัง” 
มีนักจิตวิทยาประจําคอยประเมินเมื่อแรกรับไวดูแล และพูดคุยซํ้าอีกเปนระยะๆ จนพนชวงวัยรุนหรือเมื่อไมมีปญหาแลว 
สวนกิจกรรมมีทั้งที่จัดเปนประจําทุกเดือนและทุกป คือ การประชุมกลุมผูปวยพิการใบหนาและกะโหลกศีรษะ (craniofacial 
support group) จัดทุกเดือน เปนโอกาสในการใหความรูเกี่ยวกับโรคหรือความพิการ ผูปวยและครอบครัวไดบรรเทาสภาวะ
ทางอารมณ ไดพบปะผูที่ประสบปญหาเชนเดียวกันและใหกําลังใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเครือขายของผูปวยขึ้นในอนาคต 
ในแตละปจะมีการจัดงานวันพบปะครอบครัวผูปวยปากแหวง เพดานโหว และความพิการบนใบหนาอื่นๆ ซึ่งตอมาเรียกชื่อเปน 
“สนุกสุขสันตวันพบปะ” หรือ “Happy Family Day” ในที่ตางๆ เสมือนเปนวันเด็ก เริ่มทํากันมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ทําให
เกิดประสบการณในทางบวกและมีโอกาสทางสังคมเชนเดียวกับคนอื่น เราถือวาผูปวยและครอบครัวเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทางศูนยจึงมีการจัดกิจกรรมสันทนาการรวมกันตลอดป

ในปจจุบันการดูแลทางดานจิตใจ ทางศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ไดควบรวมกิจกรรมไปกับคลินิกเคลื่อนท่ีท่ีดําเนินการ
ในภูมิภาคตางๆ ดวยการออกพื้นที่ไมไดมีเพียงการรักษาทางกายเทานั้น

¡ÒÃ´ÙáÅ·Ò§ÊÑ§¤Á
ผูปวยเหลานี้มักจะมีปญหาทางดานการศึกษา (ในกรณีเด็ก) และดานสังคม (ในกรณีผูใหญ) ไมมากก็นอย ควรมีการดูแล

ทางดานสังคม โดยนักสังคมสงเคราะห มีกิจกรรมสงเสริมทางดานสังคม ฝกสอนอาชีพโดยความชวยเหลือขององคกรตางๆ 
สนบัสนุนการเขาถงึการศกึษาและอาชพี เปาหมายหลกัคอืทาํใหผูปวยมชีวีติอยูไดอยางมคีณุภาพตามศกัยภาพ และการดแูลทาง
สังคมก็ถูกนําออกไปสูผูปวยในภูมิภาคตางๆ ผานทางคลินิกเคลื่อนที่ดวยเชนกัน มีหนวยงานตางๆ รวมเดินทางไปกับทีมสหสาขา 
รวมดูแลผูปวยและครอบครัวในดานการศึกษาและอาชีพ

ผลกระทบทางดานจิตใจมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการดูแล
ทางกาย ตัวผู ปวยเองอาจมีปญหาทางดานจิตใจไดหลายประการ เชน 
ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ขาดความนับถือในตนเอง (self esteem) 
คุณภาพชีวิตลดลง จากการตอบสนองตอความเครียดอยางไมเหมาะสมโดย

“การดูแลทางดานจิตใจมุงเนนบรรเทาความรูสกึและพฤติกรรมในทางลบ 
สรางและสงเสริมความคิดและพฤติกรรมในทางบวก ลดความวิตกกังวล ไมทอดท้ิง 
มองขามความบกพรองทางกาย สงเสริมคุณลักษณะภายในและความสามารถมากกวารูปลักษณ หาโอกาสใหไดพัฒนาทักษะ

รพ.ระยอง   

10 ก.พ. 60  

4 ราย  

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สระบุรี   

17 มี.ค. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.พิษณุโลก

14 ก.ค.60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่1)

24 พค. 60

3 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)

13 ก.ย. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.อุดรธานี (ครั้งที่3)

20-21 เม.ย. 60

4 ราย 

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ระยอง (ครั้งที่ 2)  

17 กพ. 60

1 ราย 

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ชลบุรี (ครั้งที่ 4)

26 พค. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.ชลบุรี (ครั้งที่ 5)

10 พ.ย. 60

2 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.สมุทรปราการ

12 ต.ค.60

1 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.บุรีรัมย (ครั้งที่ 3)

13-14 พ.ย. 60

2 ราย  

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

รพ.อุบลราชธานี

22 - 23 กพ. 60

4 ราย

สถานที่

วันที่

จำนวนคนไข

จำนวนครั้งที่ไปทั้งหมด 12 ครั้ง 

จำนวนคนไขที่ไดรับการผาตัดในคลินิกเคลื่อนที่  29 ราย

คาใชจายโดยประมาณ  155,923 บาท                     

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÂáºº¤ÃºÇ§¨Ã ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í·Ò§ã¨áÅÐÊÑ§¤Á
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10 มี.ค. 2560
นำเสนอ oral presentation เรื่อง Craniofacial Clefts: Experience at 
Princess Sirindhorn Craniofacial Center ที่งานประชุม 18th Asean 
Congress of Plastic Surgery ณ โรงแรม AVANI Riverside กรุงเทพมหานคร

15-19 มี.ค. 2560
นิสิตคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเลือกนำผลงานของศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ
แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะไปจัดแสดงในงานจุฬาวิชาการ ป 2560

9 พ.ค. 2560
ใหสัมภาษณรายการผูหญิงรูจริง ณ S Channel (PSI 127) เพื่อใหความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับโรคความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ รวมถึง
ประชาสัมพันธงาน Happy Family Day ครั้งที่ 6

24 พ.ค. 2560 
ใหสัมภาษณรายการเฉลิมกรุงโอสถเพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
โรคความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคปากแหวงเพดานโหว และโรคงวงชาง
• ทางศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะไดจัดทำหนังสือ

“หนาตางที่เปลี่ยนได”
เพื่อเปนที่ระลึกครบรอบ 30 ป ของการกอตั้งศุนย โดยในหนังสือจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคความ
พิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะชนิดตางๆ โดยมุงหวังใหความรูเกี่ยวกับโรคเหลานี้กับผูที่สนใจ

• นส.อาทิติยา แดงสมบูรณ, รศ.นพ. นนท โรจนวชิรนนท และน.ส.ปยาภรณ รัตนเจษฎา ไดจัดทำหนังสือ
การตูน “เมื่อหนูตองผาตัด” เพื่อใหความรูและคำแนะนำแกผูปวย และ ผูปกครองเกี่ยวกับการเตรียมตัว
กอนผาตัด

• การรวมมือกับอาจารยและนิสิตปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการคิดคนพัฒนาอุปกรณถางขยายกระดูก (distractor)

พญ. ชุติมา จิรภิญโญ

  

รศ.นพ. นนท โรจนวชิรนนท
พญ. ชุติมา จิรภิญโญ

มีนาคม
2560

พฤษภาคม
2560

6



14 ก.ย. 2560
นำเสนอ e-poster presentation เรื่อง Blood Loss and Transfusion in 
Modular Internal Distraction System Uninstallation After Fronto-orbital 
Advancementในการประชุมวิชาการรวมคณะแพทยศาสตรสามสถาบัน พ.ศ. 2560: 
จุฬาฯ – รามาฯ – ศิริราช และไดรับรางวัล  top 5 best poster presentations จากผลงานนี้ดวย

พญ.ชุติมา จิรภิญโญกันยายน

 2560

พยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ ไดเขารวมประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยในผูปวยเด็กที่มีการเชื่อมติดกันของรอยประสานกะโหลกศีรษะผิดปกติ 
ในรูปแบบ Poster presentation ณ งานประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ 
จัดโดยสภาการพยาบาล และ World Acadamy of Nursing Science (WANS)  

น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณตุลาคม
2560

¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹Ê×èÍµ‹Ò§æ áÅÐ¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾�
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รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนท
พญ.ชุติมา จิรภิญโญ

พฤศจิกายน
2560

2 พ.ย. 2560
นำเสนอผลงาน เรื่อง Distraction Osteogenesis in Craniofacial Microsomiawith 
Severely Hypoplastic Mandible ในรูปแบบ oral presentation 
ในงานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะ
แหงประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำป 2560 เรื่อง “Simplified Technology for Interdisciplinary
Network of Cleft & Craniofacial care”  ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

    3 พ.ย. 2560
ผลงานเรื่อง Distraction Osteogenesis in Craniofacial Microsomia with Severely Hypoplastic 
Mandible ไดรับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท case report และผลงาน เรื่อง 
Quality assessment of mobile cone beam CT scanner made in Thailand :Part I. A phantom 
studyไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท research ในงาน
ประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทยครั้งที่ 10 
ประจำป 2560 เรื่อง “Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & 
Craniofacial care” ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานหนังสือการตูน “เมื่อหนูตองผาตัด”
แตงโดย น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณ และ รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนท
เปนหนังสือการตูนที่ตั้งใจจะใหเด็กๆ อานและผูปกครองไดอานใหเด็กๆ ฟง
ในคืนกอนวันผาตัด เพื่อสรางความคุนเคยลดความกลัวและความวิตกกังวลในการทำผาตัด

2560 น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณ
รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนทผลงานตีพิมพ

¡ÒÃàÊ¹Í¼Å§Ò¹ã¹Ê×èÍµ‹Ò§æ áÅÐ¼Å§Ò¹µÕ¾ÔÁ¾�
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รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนท
พญ.ชุติมา จิรภิญโญ

พฤศจิกายน
2560

2 พ.ย. 2560
นำเสนอผลงาน เรื่อง Distraction Osteogenesis in Craniofacial Microsomiawith 
Severely Hypoplastic Mandible ในรูปแบบ oral presentation 
ในงานประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะ
แหงประเทศไทยครั้งที่ 10 ประจำป 2560 เรื่อง “Simplified Technology for Interdisciplinary
Network of Cleft & Craniofacial care”  ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

    3 พ.ย. 2560
ผลงานเรื่อง Distraction Osteogenesis in Craniofacial Microsomia with Severely Hypoplastic 
Mandible ไดรับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท case report และผลงาน เรื่อง 
Quality assessment of mobile cone beam CT scanner made in Thailand :Part I. A phantom 
studyไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานโปสเตอร ประเภท research ในงาน
ประชุมวิชาการสมาคมความพิการปากแหวงเพดานโหว ใบหนาและศีรษะแหงประเทศไทยครั้งที่ 10 
ประจำป 2560 เรื่อง “Simplified Technology for Interdisciplinary Network of Cleft & 
Craniofacial care” ระหวางวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก

ผลงานหนังสือการตูน “เมื่อหนูตองผาตัด”
แตงโดย น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณ และ รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนท
เปนหนังสือการตูนที่ตั้งใจจะใหเด็กๆ อานและผูปกครองไดอานใหเด็กๆ ฟง
ในคืนกอนวันผาตัด เพื่อสรางความคุนเคยลดความกลัวและความวิตกกังวลในการทำผาตัด

2560 น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณ
รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนทผลงานตีพิมพ

ภาพรวมงบประมาณ (บาท)
การชวยเหลือดานสังคม/จิตใจ

การชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล

อุปกรณการแพทย

พัฒนาวิชาการ

บริหารจัดการ

ประชาสัมพันธ

31,407

149,144.50

40,421.18 465,775.90
3,705,990 1,585,097.75

คุณกิตติ นครชัย 
กรรมการผูจัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ 
ฟาซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด ในเครือโอซีเอส กรุป

Mr. William E. Heinecke and Mr. Dillip Rajakarier
CEOs of The Minor International PCL.

คณะภริยาฑูตคุณกมลา สุโกศลและครอบครัวคุณกมลา สุโกศลและครอบครัว คณะภริยาฑูต

¸ÒÃ¹íéÒã¨¨Ò¡¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤ËÅÑ¡

§º»ÃÐÁÒ³·Õèä´ŒãªŒä»
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ม.ค.
2560

ก.พ.
2560

มี.ค.
2560

เม.ย.
2560

2560

ดานตรวจสอบภายใน 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) 

สมทบทุนและมอบของเลน

มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)

บริษัท เน็กเจเนอเรชั่น จีโนมิก จำกัด 
รวมสมทบทุน

คุณกัญญกุลณัช ปญญากิตตินันท 
(น้ำ AF11) และแฟนคลับ มอบของเลน

คุณกัญญกุลณัช ปญญากิตตินันท คุณกัญญกุลณัช ปญญากิตตินันท คุณกัญญกุลณัช ปญญากิตตินันท 

โรงแรม รีสอรท แอนด สปา 
ในเครืออนันตรา ไมเนอร โฮเทล กรุป 

มอบเงินบริจาคจากโครงการ Dollars for Deeds
รวมสมทบทุน

รศ.ทพญ.ฐิติมา ภูศิริ
มอบเงินสนับสนุนใหศูนยฯ 

มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)

ธารน้ำใจจากประชาชน
ผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมสมทบทุนและมอบของบริจาค

10



พ.ค.
2560

มิ.ย.
2560

ก.ค.
2560

ส.ค.
2560

ก.ย.
2560

มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส สงมอบหองเด็กเลน (ปรับปรุงหองครั้งที่ 2)

มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส 
มอบตุกตาแจกเด็กๆ จำนวน 10 ลังใหญ

คุณฐาณารัตน สุธนากุลวิทย และครอบครัว 
มอบขนม แฟมสี และผาขนหนู

คุณเพง นิชา วิบูลยพจนและคุณแม 
จัดพิมพหนังสือการตูน “เมื่อหนูตองผาตัด” 

จำนวน 100 เลม ใหแกศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ

มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส 

ครอบครัวสมคำศรี 
มอบขนมและเครื่องดื่ม

ครอบครัวสมคำศรี ครอบครัวสมคำศรี ครอบครัวสมคำศรี 
มอบขนมและเครื่องดื่มมอบขนมและเครื่องดื่มมอบขนมและเครื่องดื่ม

จำนวน 100 เลม ใหแกศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ

บริษัท ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จํากัด 
รวมสมทบทุน มอบขนมและของเลน

ติดตอบริจาคไดที่
โทรศัพท 0-2256-4330

โทรสาร 0-2256-5314

E-mail : info@craniofacial.or.th
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Concert àÊÕÂ§ÊÙ‹¿‡Ò

จดัขึน้วันที ่20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ธนัเดอรโดม 
เมืองทองธานีโดย บริษัท โมนารช แมนเนจเมนท 
รายไดสวนหนึ่งมอบใหสภากาชาดไทยและศูนย
สมเด็จพระเทพรัตนฯแกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ

งานสนกุสขุสนัตวันพบปะครัง้ที ่6 (Happy Family Day 
2017) จัดขึ้นวันที่  13 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
ณ ซาฟารีเวิลด โดยความรวมมือของ ศูนยสมเด็จ
พระเทพรตันฯ แกไขความพกิารบนใบหนาและกะโหลก
ศรีษะ กบัมลูนธิ ิพซีเีอส เพือ่พฒันาสงัคมแหงประเทศไทย
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¤Í¹àÊÔÃ�µ¤Ø³¡ÁÅÒ THAT’S ENTERTAINMENT III

¤Ø³áÍ¿ ·Ñ¡ÉÍÃ ¡Ô¨¡ÃÃÁ Love & Share

â¤Ã§¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂÍÔèÁ·ŒÍ§ àÃÒÍÔèÁã¨¾Ò¹ŒÍ§æ ä» Ù́Ë¹Ñ§àÃ×èÍ§ Wonder

กิจกรรม Love and Share เพื่อสรางรอยยิ้ม วาดความทรงจําที่สวยงามใหผูปวยและครอบครัว

โดยในคอนเสิรตครั้งนี้ คุณกมลาและครอบครัวไดขับรอง เพลง “ความหวัง” ซึ่งเปนเพลงที่ประพันธเพื่อศูนยสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ แกไขความพกิารบนใบหนาและกะโหลกศรีษะ โดย คุณนอย วงพร ู(ทํานอง) และคณุบอย โกสิยพงษ (คาํรอง)

¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ í̈Ò»‚ 60
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¤ÅÔ¹Ô¡à¤Å×èÍ¹·ÕèàµçÁÃÙ»áºº¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§ÈÙ¹Â�ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹Ï

เปนการดาํเนนิการตามโครงการคลินกิเคลือ่นทีท่ีไ่ดรบัอนุมตัจิากสภากาชาดไทย จะมกีารคนหาผูทีม่คีวามผิดปกตขิองใบหนา
และศีรษะทุกประเภท ในเขตอีสานใตโดยเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัด รวมกับเหลากาชาดจังหวัด ชวยเหลือนําพาผูปวย
และครอบครัวมายังโรงพยาบาลบุรีรัมย ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เพ่ือใหคณะผู เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจาก
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ และจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ไดรวมกันตรวจ วินิจฉัย และวางแผนใหไดการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับผูปวย
แตละราย นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมใหความรู กิจกรรมใหความสนุกสนานบันเทิงโดยจิตอาสา การจัดหาอาชีพ การฝกอาชีพ 
การทําบัตรคนพิการ ของแจก และการจับสลากกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเปนคลินิกเคลื่อนที่เต็มรูปแบบเปนครั้งแรก 
จากการยกทีมผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาออกดูแลผูปวยยังเปนการดําเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 อีกดวย

á¼¹§Ò¹ã¹Í¹Ò¤µ

14



ศูน
ย์ส
มเ
ด็จ
พ
ระ
เท
พรั
ตน

ฯ แก้
ไขความพิการบนใบหน้าและกะโห

ลกศีรษะ

โรงพยาบาลจุฬาลง
กรณ

์

 ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂáÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ·ÕèäÁ‹à¾ÕÂ§¼‹Ò¹¶ŒÍÂ¤íÒ·ÕèµÃ§ä»µÃ§ÁÒ ÂÑ§ÃÇÁ¶Ö§ÃÍÂÂÔéÁ·Õè
àµçÁà»‚›ÂÁä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁËÇÑ§ à»š¹àÊÁ×Í¹¡íÒÅÑ§ã¨ à»š¹ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèÊ‹§ÁÍºãËŒ¡Ñº·ÕÁ¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ·Õè·Ø¡¤¹ä´Œ·Ø‹Áà··íÒ§Ò¹à¾×èÍ
¼ÙŒ»†ÇÂ¡Ñ¹µÅÍ´·Ñé§»‚ áÅÐàÃÒÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨Ð·íÒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÊØ´¡íÒÅÑ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹Ë¹ŒÒ·Õè à¾×èÍ¤¹ä¢ŒµÅÍ´ä»

“ศูนยฯเปนความหวังของหนู...
ชวยเติมเต็มความรูสึกขาด...ที่หนูมี.. 

ทําใหหนูมีความหวัง… ทุกครั้งที่มีนัดตรวจ
กับคุณหมอ หนูไมเคยเบื่อที่จะนั่งรอ หนูรูสึก

ประทับใจกับที่นี่มากๆ คุณหมอนนทจะ
เขามาทักเวลาเห็นหนูนั่งรอ ถึงแม
จะยังไมถึงคิวหนู...หนูอยากบอกวา

หนูขอบคุณจริงๆๆ”

“ความรูสึกของแมที่นี่เหมือนบาน
เหมือนครอบครัว มาทุกครั้งก็รูสึก

อบอุนใจ เจาหนาที่ยิ้มแยม เปนกันเอง 
รูสึกประทับใจ” 

“คุณหมอและเจาหนาที่พูดจาดีมาก
เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ 

ที่แมเคยไป รูสึกสบายใจ” 

“คุณหมอตรวจผมละเอียดดีมาก 
จําไดวาตอนผมผาตัดครั้งแรก 
มีคุณหมอเยอะแยะมาเยี่ยมผม
 มาคุยดวยทําใหผมไมเหงา”

“แมวาเปนอะไรที่พูดยากมาก 
มันเปนความสุขใจที่ลูกเราไดรับ
สิ่งตางๆมากมายจากการมาเปน

คนไขที่นี่ ลูกไดมีโอกาสหลายอยาง
ไดไปเที่ยว ไปดูหนัง ไปทํากิจกรรมที่
เด็กปกติเขาทํากัน ถาไมมาที่ศูนยฯ 

แมก็คงไมมีปญญาพาลูก
ไปได”

“ที่นี่ไมมีแบงชั้นคนไขประทับใจมากๆ 
ยากดีมีจนก็ไดรับบริการเทากัน 
มีขาวเที่ยงกิน มีของเลนใหเด็กๆ 

แมไดมีโอกาสพาลูกไปเที่ยวกับศูนยฯ 
ทําใหแมรูสึกวาตัวเองไมจนเลย… 

เพราะไดเทาคนอื่นๆ”“จะเรียกวามหัศจรรยก็วาได 
ตอนลูกเกิดมาหมอที่ทําคลอด

บอกวาคงอยูไดไมนาน แตตอนนี้ผานมา 
1 ปแลว ลูกดูดีขึ้นมาก ถึงแมพัฒนาการ

จะยังไมเทาอายุ แตแมก็พอใจแลว 
เห็นรอยยิ้มของลูกแมก็ดีใจ ประทับใจ
มากๆ คุณหมอ และเจาหนาที่ทุกคน

เปนกันเอง ดูแลดีมากๆ ขอบคุณ
จากใจจริงเลยคะ”

“ถึงไกลแคไหนผมก็มาครับ ผมไมมีเงิน
ที่ศูนยฯ ก็ชวยคาเดินทางครับ 

พูดไมออกจริงๆ”

¨Ò¡ã¨¼ÙŒ»†ÇÂ
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