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เพือ่แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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โครงการจัดต้ังศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ  
เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(Princess Sirindhorn Craniofacial Center Chiang Mai University)  

1. โครงการ : จดัตั้งศนูย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพือ่แกไ้ขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่(Princess Sirindhorn Craniofacial Center Chiang Mai University)  

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยเชียงใหม่ เป็นโครงการ 
ที่แยกมาจากหน่วยงานเดิม โดยถูกก่อตั้งแรกเร่ิมใน พ.ศ. 2554 โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ริเ ร่ิมจัดตั้งกลุ่มความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้คณะ แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือรักษาผ่าตัดแก้ไขให้กับ ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
จังหวัดแพร่ จังหวัด น่าน จังหวัด เ ชียงราย และจังหวัดพะเยา เ น้นการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนโดยความร่วมมือระหว่างคณ ะแพทยศาสตร์  
ซ่ึงประกอบด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จักษุแพทย์ รังสีแพทย์   
กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลเช่ียวชาญการให้นมเด็ก พยาบาลเช่ียวชาญด้านการดูแลปากแหว่ง- 
เพดานโหว่และนักแก้ไขการพูดเป็นต้น และได้ท างานร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
จนได้รับรางวัล “นวัตกรรมการบริการดีเด่น ปี 2558 ด้านเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วย 
ปากแหว่งและเพดานโหว่” จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ต่อมา พ.ศ. 2559 กลุ่มความร่วมมือจึงได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์ภายใต้โรงพยาบาลมหาราช 
นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ช่ือ “ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้า 
และศีรษะ” และได้ริเร่ิมขยายการท างานในรูปแบบบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์สหสาขาวิชาเป็นคร้ังแรก
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการจัดระบบการท างาน
ร่วมกันเ ชิงเค รือข่าย ส าหรับภาวะปากแหว่งเพด านโหว่ภาคเหนือตอนบนและโครงการโปรแกรม 
ThaiCleftLink ซ่ึงเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลกลางของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในการเช่ือมโยงการ
ท างานระหว่างกลุ่มผู้ใช้ซ่ึงเป็นบุคลากรทางการแพทย์แบบสหวิทยาการในเครือข่ายโรงพยาบาลพ้ืนที่   
8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเบื้องต้น ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงพยาบาลประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าปาง
และล าพูน โดยส่งต่อข้อมูลการรักษาภายใต้โปรแกรม แทนการเข้ารับการรักษาจริงของผู้ป่วย โดยข้ามผ่าน
ข้อจ ากัดในด้านความห่างไกลของพ้ืนที่และการติดต่อส่ือสาร เน่ืองจากสามารถประสานงานใช้งานและส่งต่อ
ข้อมูลร่วมกัน โดยที่บุคลากรในการรักษาไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน และท างานภายใต้ระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขเร่ืองการคุ้มครองและจัดการด้านสุขภาพของบุคคล 2561  

ในระยะเวลา 5 ปีของการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้ด าเนินภารกิจภายใต้พันธกิจ 3 ด้าน คือ 

พันธกิจที่ 1 : One stop network for care process 
พันธกิจที่ 2 : One stop data and operation center  
พันธกิจที่ 3 : Knowledge management research and innovation 
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ซ่ึงปัจจุบันการด าเนินงานดังกล่าวศูนย์ฯ ยังมีข้อจ ากัดในเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษา   
จึงได้ขอความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุน
เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ (MobiiScan) ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่ได้มาตรฐาน
การผลิต ISO 13485 เพ่ือความสะดวกในการรักษาและผ่าตัดปัจจุบันได้ด าเนินการทดสอบและใช้งาน  
ในผู้ป่วยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าสามารถ  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาได้เป็นอย่างดียิ่ง  

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปรึกษาอาวุโส 
และนักวิจัยอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้น าความดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงทราบและทรงมีพระราชด าริว่า  ควรจัดตั้ง 
เป็น “ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท านองเดียวกับที่เคยจัดตั้ง “ศูนย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มาแล้วและให้เชิญ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ 
หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการจัดตั้ ง  
“ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” น้ีด้วย 
(ทั้งน้ีจะขอพระราชทานกราบบังคมทูลเพ่ือขอพระราชทานช่ือน้ีต่อไป)  

หลังจากน้ันได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกัน เร่ือง โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ  
แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศี รษะมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ขึ้นในค ร้ังที่  1  เมื่อวันที่   
13  พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องศรีวิสารวาจา ตึกส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่   
โดยมี  ศ .คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  เป็นประธานในที่ประชุม  
และรองอธิการบดีร.ศ.โรม จิรานุกรม และผศ.ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล เข้าร่วมด้วย ในการประชุมคร้ังน้ี 
มีผู้แทนจากหลายฝ่าย ได้แก่  

1) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ 
(ที่ปรึกษาอาวุโส) รวมทั้งนักวิจัยอาวุโสและวิศวกรอาวุโส 

2) เลขามูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ  
3) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ .กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุ มะรัตน์  

(ปรึกษาอาวุโส) 
4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  ศ .นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ (คณบดี)  

ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน (รองคณบดี) ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช (หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์) 
และตัวแทนจากศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ 

5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทพ.ดร. นฤมนัส คอวนิช (รองคณบดี) 
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 การประชุมคร้ังน้ีอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้จัดตั้ ง  
ศูนย์ดังกล่าว จนกระทั่งการประชุมการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561  
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ตึกส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ 
นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ที่ปรึกษาอาวุ โส  
นักวิจัยอาวุโส เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส จากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และตัวแทนจากศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ  
คณะแพทยศาสตร์ โดยการประชุมคร้ังน้ี มติในที่ประชุมพิจารณาเสนอให้การจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
มีโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยให้ท าโครงการเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยและน าความกราบบังคมทูลต่อไป  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ จึงเสนอ “โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (Princess Sirindhorn Craniofacial 
Center Chiang Mai University)” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท างานเชิงรุกในการบริการ
วิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและบริการสาธารณสุข หรือเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อ
ประเทศชาตใินการดรัูกษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมัย แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

หลังจากน้ัน วันที่ 12 มีนาคม 2562 จึงได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.)  
เพ่ือจัดตั้งศูนย์สมเดจ็พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้
ส่วนงานอ่ืนๆ ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ต่อมา ได้มีมติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้ง
เป็นส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2562 ใ นนาม  " ศู นย์ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เ พ่ือแ ก้ ไ ขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" 

2. ที่ตั้งโครงการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี  

1) หน่วยต้อนรับและรับรอง คาดว่าจะจัดตั้งอยู่ ณ อาคารสุจิณโณ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาราชนคร
เ ชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ้ืนที่บ ริเวณด้านหลังพระบรมรูป 
พระบิดา (แบ่งพ้ืนที่ส่วนหน่ึง) คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของสถานที่รับรองและติดต่อหลัก ของศูนย์ฯ  
มีพ้ืนที่ประมาณ 36 ตารางเมตร 

2) หน่วยให้บริการฝั่ งค ลินิกและผ่าตัด  ใช้พ้ืนที่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
(1) หน่วยให้บริการฝ่ังคลินิกตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ช้ัน 3 ห้องตรวจผู้ป่วยภายนอก 1 
มีพ้ืนที่ขนาด 96 ตารางเมตร  
(2) ห้องผ่าตัด ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

3) หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส านักงาน ตั้งอยู่ ณ อาคารตะวัน ช้ัน 2 โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  (ด้านในสุดหลังห้อง 

ทันตกรรม 25) เป็นที่ตั้งของห้องส านักงาน หน่วยเครือข่ายและข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยี  

ด้านการแพทย์ มีพ้ืนที่ประมาณ 140 ตารางเมตร  
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3. ผู้รบัผดิชอบโครงการ  

 ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. หลักการเหตุผลความจ าเปน็ในการจัดตั้ง 

ในปัจจุบันจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะรวมถึงผู้ป่วย  
ปากแหว่งเพดานโหว่  ในพ้ืนที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ข้อมูลจากโรงพยาบาลเค รือข่ า ย )  
พบว่ามีจ านวนผู้ป่วย จ านวนทั้งส้ิน 1,622 ราย โดยเป็นประชากรผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 778 ราย 
(Cleft lip - cleft palate 644 ราย และ Craniofacial Disease 134 ราย) และประชากรผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เครือข่ายจ านวน 844 ราย (ข้อมูล พ.ศ. 2561) ซ่ึงกลุ่มโรคดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาต่อเน่ืองในการใช้ชีวิตต่างๆ 
ตามช่วงวัยทั้งในด้านการดูแลรักษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ต้องอาศัยระยะเวลา 
ซ่ึงบางรายต้องรักษาต่อเน่ืองและยาวนานถึง 20 ปี อีกทั้งครอบครัวและผู้ป่วยยังต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายทางตรง
ในการรักษาและผู้ดูแลผู้ป่วย ทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดส าหรับการรักษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและอาหาร 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ค่าสูญเสียรายได้ ค่าสูญเสียโอกาสจากเวลาที่รักษา เป็นต้น อีกทั้งต้องอาศัย
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ทั้งศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์ จักษุแพทย์   
รังสีแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาลเช่ียวชาญการให้นมเด็ก พยาบาลเช่ียวชาญด้านการดูแล 
ปากแหว่ง-เพดานโหว่นักแก้ไขการพูดและทันตแพทย์  

การด าเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ มีเครือข่ายบุคลากรซ่ึงท างานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 
จากโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เบื้องต้ น คือ โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่  
ได้แก่ โรงพยาบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง และโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาล
ในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลเชียงราย โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาล
ล าพูน และ โรงพยาบาลล าปาง 

ที่ผ่านมาศูนย์ ด าเนินงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือจนได้รับรางวัล “นวัตกรรมการบริการดีเด่น 
ปี 2558 ด้านเครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ ” จากส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซ่ึงมีการด าเนินงานความร่วมมือแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
สาขาวิชา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี คณะเศรษศาสตร์ และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  
ทั้งยังบูรณาการองค์ความรู้ในประเทศระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิเช่น ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานในก ากับของกระทรวงวิทยาศ าสตร์  
และเทคโนโลยี ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส าหรับความโดดเด่นในด้านการด าเนินงานที่ผ่านมา คือ การเผยแพร่และจัดการ
องค์ความรู้ (Knowledge Management Transfer) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายการท างานร่วมกัน
ในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงถือเป็นความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
กระทรวงและมีแผนจะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตอันใกล้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วย
ยากไร้ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะและครอบครัวมีคุณภาพชี วิตที่ดีขึ้นสามารถด ารงชีวิต 
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และท า งาน ร่วม กับ ผู้คนในสั งคม ได้ อย่ า งปกติ สุ ข  มุ่ ง เ น้นการ พัฒนา เ ค รือข่ ายค ว าม ร่วม มื อ  
ด้านการรักษาพยาบาล และพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการรักษาพยาบาลให้แก่แพทย์และบุคลากร 
ทางการแพทย์ในเค รือข่ายโรงพยาบาลพ้ืนที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้ แก่ จังหวัด เ ชียงใหม่   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาและงานวิจัยระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ  
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะสามารถพัฒนาและน าผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศ
ไทย ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะ มาขยายผลการใช้งาน 
อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  

จากทิศทางการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ดังกล่าว พบว่ามีความสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย 
Goals of Excellence ต าม  CMU Excellence Model 5 ด้ าน คื อ  G2) - R & I Excellence การวิ จั ย 
และนวั ต กรรมที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  G3) Service Excellence หมายถึ ง  การให้ บ ริการวิ ชาการที่ เ ป็ น เ ลิศ  
G4) - Faculty & Staff Excellence หมายถึง มีบุคลากรทั้ งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เป็นเลิศ  
G6) - Good Citizenship หมายถึง เป็นองค์กรที่มีบุคลากร และบัณฑิตที่เป็นคนดี และค านึงถึงปัญหาสังคม 
และ G8) - Management Excellence หมายถึง มีการบริหารจัดการที่เป็นเ ลิศ และยั่งยืน มุ่งผลลัพธ์  
ที่เป็นเลิศ อีกทั้งด าเนินตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 ตามพันธ
กิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม และยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยังมีกรอบการด าเนินงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่ า งต่อเ น่ือง สังคมเป็นธรรม  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”ซ่ึงมีความสอดคล้องทั้งส้ิน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้านการบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการ 
พัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคน  
เชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยเพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถในการด ารงชีวิ ต 
อย่างมีคุณค่า ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ิมศักยภาพการบริการ สร้างแพลตฟอร์ม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตให้กับประชาชน เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา สร้างความ
ตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
ส าหรับภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม ซ่ึงเป็นการสนับสนุน 
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  และสนับสนุนการใช้ข้อมูล 
เปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยและพัฒนา 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการตั้งครรภ์และปฐมวัย  

โดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก 

และการเกิดอย่างมีคุณภาพ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 

- การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เน้นพัฒนาทักษะดิจิทัล การเข้าถึง
ทรัพยากรและใช้ประโยชน์ พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เน้นการพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการให้บริการการศึกษา วิชาการ ควบคู่กับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

- การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ดี การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะโดยพัฒนาองค์
ความรู้และการส่ือสารให้ถูกต้องและเช่ือถือแก่ประชาชน พร้อมเฝ้าระวังและจัดการความรู้
ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย 

- การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์  
โดยสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย 
พัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้ การท างานและด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละช่วง
วัย  

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหล่ือมล้ าในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เน้นกระจายทรัพยากรและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี การขยาย
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล และน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

5) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใสและเช่ือมโยงในการให้บริการผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถ
ติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเ ร็ว โปร่งใส เ สียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้   
รวมถึงบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ทั้ งน้ี ทิศทางการด าเ นินงานของศูนย์ฯ ยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซ่ึงเน้นการสนับสนุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการส่งเสริมงานวิจัย สร้างนวัตกรรมของ
ประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสหวิทยาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และใช้
ประโยชน์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม และให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐและเอกชน ในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพ้ืนที่  
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ดังน้ัน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ  
อย่างสูงสุด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เน่ืองด้วยปัจจุบันการด าเนินงานของศูนย์ฯ ยังมีข้อจ ากัด 
หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเกิดการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน 
มหาวิ ทยาลัยเ ชียงใหม่  ได้ แก่  คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี คณะเศรษศาสตร์ และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งความร่วมมือจากต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปอย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดแก่ภาคประชาชน ทั้งน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบความภายหลังจากการบังคมทูลของศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและ
เลขานุการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปรึกษา
อาวุโสและนักวิจัยอาวุโสส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงทรงมีพระราชด าริว่าควรจัดตั้งเป็น  
“ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ท านองเดียวกันกับที่เคยจัดตั้ง “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความ
พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ซ่ึงภายหลังจากการจัดประชุมหารือร่วมกัน 2 คร้ัง เร่ือง โครงการจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าว
และพิจารณาเสนอให้การจัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ มีโครงสร้างระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีส านักงาน
ตั้งอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในต่อไปการด าเนินการของศูนย์จะยกระดับขึ้นครอบคลุมการรักษาผ่าตัดกลุ่มผู้ป่วยพิการบริเวณใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีการจะด าเนินการตามเป้าหมายสูงสุด คือ สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการท างานในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ เบื้องต้นด าเนินการภายใต้โรงพยาบาลเครือข่ายในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา และสร้างระบบฐานข้อมูลกลาง (Cloud Medical) ปัจจุบันพัฒนาภายใต้ 
ช่ือโปรแกรม ThaiCleftLink ซ่ึงอาจต่อยอดเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศในอนาคตในด้านข้อมูลผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการ
การรักษา สามารถค้นหา ติดตาม รายงานผลข้อมูลรวมถึงวางแผนการรักษา ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าในด้านสังคม  
ชีวิตและสุขภาพ คือ ช่วยให้ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นมาตรฐานเดี ยวกัน  
อีกทั้งอยู่ในกระบวนการการรักษาอย่างต่อเน่ือง ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และสามารถอยู่ร่วมในสังคม 
ได้อย่างคนทั่วไป ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรฐ กิจ คือ  
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากกระบวนการรักษา ได้แก่  
ค่าสูญเสียรายได้ของครอบครัวเพ่ือรักษา ในการเดินทาง ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้สามารถด าเนินงาน
ตาม Goal Excellence ของมหาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะ Service Excellence และ Management Excellence  
ซ่ึงการจะยกระดับให้อยู่ในระดับชาติ มีความจ าเป็นต้องมีโครงสร้างอยู่ภายภายใต้มหาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงจะช่วยส่งผล
ให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและสามารถบูรณาการหลายๆ ภาคส่วนในด้านความร่วมมือได้อย่างแท้จริง  
อีกเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจระดับประเทศ ทั้ งน้ีจึงเสนอให้จัดตั้งศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความ
พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 
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5. พนัธกิจ และวัตถปุระสงค ์

5.1 พันธกิจของส่วนงานที่จัดตัง้ 

พันธกิ์จที่ 1 : Excellence Complex and Complicated in Craniofacial Surgery 
พันธกิ์จที่ 2 : พัฒนา Platform เครือข่ายในรูปแบบ Collaborative 
พันธกิ์จที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย 
พันธกิ์จที่ 4 :  พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  

 และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
 มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการของศูนย์ 

5.2 วัตถปุระสงค์การจัดตัง้สว่นงาน  

1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 

2) เ พ่ือให้ ผู้ป่วยยากไร้ ที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และครอบครัว 
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นสามารถด ารงชีวิตและท างานร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างปกติ 

3) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

4) เพ่ือน าผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทย ในการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มาขยายผลการใช้งานอย่าง
มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 

5) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาล ในเครือข่ายโรงพยาบาล  
พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน 
เชียงรายและพะเยา 

6) เ พ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการรักษาและงานวิจัยระหว่างศูนย์สมเด็จ 
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขค วามพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  



ศนูย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพ่ือแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  9 

6. ความพร้อมของโครงการทีม่ีอยูใ่นปจัจบุัน 

6.1 ความพร้อมทางด้านกายภาพ  

ด้านอาคารสถานที่ ระยะเร่ิมต้น อยู่ช่วงการจัดสรรพ้ืนที่ อย่างเป็นทางการ 

- หน่วยต้อนรับและรับรอง  
จัดตั้งอยู่ ณ อาคารสุจิณโณ ช้ัน 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ้ืนที่บริเวณด้านหลังพระบรมรูปพระบิดา (แบ่งพ้ืนที่ส่วนหน่ึง) คาด
ว่าจะเป็นที่ตั้งของสถานที่รับรองและติดต่อหลักของศูนย์ฯมีพ้ืนที่ขนาด 36 ตารางเมตร 

- หน่วยให้บริการฝั่งคลินิกและผ่าตัด 
ใช้พ้ืนที่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
1) หน่วยให้บริการฝ่ังคลินิก ตั้งอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ช้ัน 3 ห้องตรวจผู้ป่วยภายนอก 1   
    มีพ้ืนที่ขนาด 96 ตารางเมตร  
2) ห้องผ่าตัด ใช้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

- หน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส านักงาน  
ตั้งอยู่ ณ อาคารตะวัน ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด้านในสุดหลังห้องทันตกรรม 25) เป็นที่ตั้งของห้องส านักงาน  
หน่วยเครือข่ายและข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีด้านการแพทย์ มีพ้ืนที่ขนาด 140 ตารางเมตร 
(ซ่ึงจะจัดหาสถานที่ตั้งถาวรต่อไป) 

เทคโนโลยี วัสดอุุปกรณ์ที่ส าคัญ 

- ฝั่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติและมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประยุกต์ใช้ ในการรักษา รวมถึง การสนับสนุนการ
สนับสนุนผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์  

- ฝั่งการแพทย์และการรักษา  ได้รับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์ 
เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- ฐานเครือข่ายโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข  ปัจจุบัน ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

โรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลสบเมย 

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ความร่วมมือกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
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6.2 ความพร้อมของบคุลากร หรือการไดร้ับการสนบัสนุนอื่นใด  

บุคลากรที่ต้องการให้สนับสนุน มีจ านวนทั้งส้ิน 11 อัตรา ดังน้ี  

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 8 อัตรา 
1) ต าแหน่งพยาบาล    จ านวน  3  อัตรา 
2) ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน  1 อัตรา 
3) ต าแหน่งนักสถิติ    จ านวน  1 อัตรา  
4) ต าแหน่งบริหารงานทั่วไป   จ านวน  2  อัตรา  
5) ต าแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ  จ านวน  1 อัตรา 

สนับสนุนโดยสวทช. 3 อัตรา 
1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จ านวน   3  อัตรา 

6.3 กรอบการท างานรว่มกันระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
1) คณะแพทยศาสตร ์ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังน้ี 

- ด้านสถานที่ สนับสนุนที่ตั้งของหน่วยต้อนรับและรับรอง หน่วยบริการฝ่ังคลินิกและ
ผ่าตัด และหน่วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและส านักงาน 

- ด้านบคุลากร สนับสนุนบุคลากร ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
- ด้านวสัดุอปุกรณแ์ละเครื่องมือทางการแพทย์และส านกังาน  
- ด้านงบประมาณ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนภายใต้มูลนิธิสวนดอก 
- ด้านการรกัษา ให้การดูแล รักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ  
- ด้านขอ้มูล องคค์วามรู้และงานวิจยั ใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ร่วมกัน พัฒนางานวิจัย 
- ด้านการด าเนินงาน สนับสนุนในด้านการด าเนินงานของศูนย์ 

2) คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์  
ให้การดูแล รักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ รวมถึงใช้ทรัพยากรข้อมูลและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และเทคโนโลยีและส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

- ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)  
- สนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย 
- วิเคราะห์และจัดระบบการท างานแบบเครือข่ายครบวงจร โดยอ้างอิงศาสตร์ 

ด้านนวตศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมการบริหารงานสุขภาพ 

- พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม  
4) คณะเศรษฐศาสตร์  

- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยร่วมกันทางด้านเศรษฐศาสตร์การแพทย์  
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7. เป้าหมายการด าเนินงาน การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

7.1 เป้าหมายการด าเนินงานโครงการ 

กลุ่มเปา้หมาย 

- ผูป้่วยด้อยโอกาสยากไรแ้ละครอบครวั ผู้มภีาวะความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

- แพทย์และบุคลากรเครือข่ายโรงพยาบาลสายสนับสนุนในสหสาขาวิชาชีพ ผู้มีความ
เช่ียวชาญหรือเก่ียวข้องทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  
ในโรงพยาบาลเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

7.2 เป้าหมายการด าเนินงาน 

ล าดบั แผนด าเนินการ ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 

1. จัดตั้งศูนยส์มเดจ็พระเทพรัตน์ฯ มช. จัดตั้ง ด าเนินงาน 

2. คลินิกแกไ้ขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะ (Craniofacial Clinic) 

ผู้ป่วย 
150  
ราย 

ผู้ป่วย  
200  
ราย 

ผู้ป่วย  
250  
ราย 

ผู้ป่วย  
300  
ราย 

ผู้ป่วย  
350  
ราย 

3. หน่วยผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหนา้และ
กะโหลกศีรษะ (Operating Unit) 

ผ่าตัด 
100 

หัตถการ 

ผ่าตัด  
100 

หัตถการ 

ผ่าตัด  
100

หัตถการ 

ผ่าตัด  
100  

หัตถการ 

ผ่าตัด  
100 

หัตถการ 

4. การสร้างความรว่มมอืกับศูนยส์มเดจ็พระเทพ
รัตนฯ แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

- การสนับสนนุผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากร 
ทางการแพทย ์

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- การส่งต่อคนไขเ้พื่อรับการรักษาโดย
รับผิดชอบค่าใช้จา่ยให้ทั้งหมด เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดนิทาง เป็นต้น 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- การสนับสนนุด้านเครือ่งม ือ วัสดุ อุปกรณ ์ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

- การสนับสนนุความรว่มมอืด้านงานวจิัย ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมอื  
(Collaborative Network) 

จังหวัดเชียงใหม ่ จ.เชียงราย จ.ล าปาง 

รพ.ฝาง 
รพ. 

นครพิงค์ 
รพ.

จอมทอง 

รพ. 
เชียงราย 

ประชานุเคราะห์ 

รพ. 
ล าปาง 
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ล าดบั แผนด าเนินการ ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 

ปี 2567-2569 จะด าเนินการต่อในพื้นทีจ่ังหวัดแพร่ น่าน ล าพูนพะเยา
และแม ่ฮ่องสอน จนครอบคลมุพื้นที่ 8 จังหวัด  

ภาคเหนือตอนบน 

6. พัฒนาโปรแกรมเครือข่ายและฐานข้อมลู ผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว ่

จ.เชียงใหม ่ จ.เชียงราย จ.ล าปาง 

รพ.ฝาง 
รพ.นคร

พิงค์ 
รพ

จอมทอง 

รพ. 
เชียงราย 

ประชานุเคราะห์ 
รพ.ล าปาง 

ปี 2567-2569 จะด าเนินการต่อในพื้นทีจ่ังหวัดแพร่ น่าน ล าพูนพะเยา
และแม ่ฮ่องสอน จนครอบคลมุพื้นที่ 8 จังหวัด  

ภาคเหนือตอนบน 
 

8. การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

8.1 จุดแขง็ 

1) มีองค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายและความรู้ทางการแพทย์ 
2) สมาชิกในทีมที่มีความทุ่มเทและสามารถปรับตัวได้ทั้งภายในส่วนกลางและในท้องถิ่น 
3) เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลไทยและผู้ร่วมมืออ่ืนๆ 
4) ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คณะแพทย์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5) First in mild ส าหรับผู้ป่วยครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องกับภาวะ

พิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
6) มีฐานข้อมูลผู้ป่วย และแพลตฟอร์มในการขับเคล่ือนด้านนโยบายยุคดิจิทัล 

8.2 จุดอ่อน 

1) ขาดแคลนพนักงานและความยากล าบากในการค้นหาพนักงานที่มีทักษะ  
(บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ไอที บุคลากรทางการแพทย์และเก่ียวข้อง)  

2) ฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และถูกต้อง 
3) ระบบโครงสร้างของฐานข้อมูลต้องมีการขยายเพ่ือครอบคลุม 8 จังหวัดเป้าหมาย (ปัจจุบัน

ครอบคลุม 3 จังหวัด) 
4) ขาดการตรวจสอบการด าเนินโครงการและการประเมินผล 
5) ต้องการการลงทุนล่วงหน้าในด้านงบประมาณและเวลา 

8.3 โอกาส 

1) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงสนับสนุนการจัดตั้งเพ่ือด าเนินให้
เกิดประโยชน์และยั่งยืนกับผู้ป่วย  

2) ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยการผลักดันให้ก่อตั้งโดย ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  
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3) United Nations’ 17 Goals to Sustainable Development ในด้าน การส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของประชากร 

4) นโยบายยุคดิจิทัลของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 สร้างแนวทางเพ่ือให้โรงพยาบาลท้องถิ่น
สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างสะดวก" 

5) กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่วนกลางและต่างจังหวัด 
6) เป็นแนวโน้มการช่วยเหลือทางสังคมที่ยั่งยืน 
7) เติมเต็มช่องว่างในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย 
8) ระบบสามารถท างานได้อย่างอิสระเมื่อติดตั้งสมบูรณ์แล้ว 

8.4 อุปสรรค 

1) ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
2) ขาดความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายทางสังคม และประโยชน์จากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น 
3) ต้องการความมุ่งมั่นทุ่มเทและความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4) ระบบบริการสาธารณสุขไม่มีการเช่ือมโยงอย่างถูกต้อง บุคลากรและระบบข้อมูลที่ท างาน

ร่วมกันไม่ได้เช่ือมโยงกัน 

9. ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จากทิศทางการด าเนินงานของพบว่ามีความสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564 ) Goals of Excellence 8 ข้อ ตาม CMU Excellence Model  
5 ด้าน คือ G2) - R & I Excellence การวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ
และยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย G3) Service Excellence หมายถึง การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ 
จากศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย G4) Faculty & Staff 
Excellence หมายถึง มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการที่เป็นเลิศ มีความสามารถในการท างานทั้ง
ตามหน้าที่อย่างดีและสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพ่ือมุ่งให้บรรลุผลลัพธ์ จนเป็นองค์กรที่คนเก่ง คนดี มุ่งหวังจะ
ได้มาท างาน G6) - Good Citizenship หมายถึง เป็นองค์กรที่มีบุคลากร และบัณฑิตที่เป็นคนดี และค านึงถึง
ปัญหาสังคม สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย และ G8) - Management 
Excellence หมายถึง มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และยั่งยืน มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อีกทั้งด าเนินตามแนว
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนวัตกรรมด้านอาหาร และสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ บริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สังคม  

ในด้านความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับยุทศาสตร์ข้อที่ 6 ตาม
พันธกิจ : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย 
และ ได้รับการนึกถึงเป็น “ที่แรก” ในการแก้ไขปัญหาส าคัญ และเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายและยุทธศาสตร์ข้อที่ 8 : บริหารจัดการเชิง
บูรณาการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ บริหารงานและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปล่ียนแปลง  
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 ทั้งยังเป็นไปตาม ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้ งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
เพ่ืออานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย 
และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังด าเนินการไปตามพันธกิจ แผนพัฒนาระยะ 12 ว่าด้วย  
1) ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
2) ท าการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม 
3) บริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

10. โครงสร้างองค์กร การบรหิารและอัตราก าลัง 

 

รูปที่ 1 ผังโครงสร้างองค์กร 

ผงัโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ร 

 

รูปที่ 2 ผังโครงสร้างการบริหารองค์กร 
  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อธิการบดี 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น 

ศูนย่สมเด็จพระเทพรัตนฯ 

คณะ วิทยาลัย สถาบันวิจัย ส่วนงานวิชาการภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการอ านวยการประจ าศูนย ์ผู้อ านวยการศนูย ์
คณะกรรมการบริหารประจ าศูนย ์

หัวหน้างาน 

ตามประกาศการแบง่งานภายในของศนูย ์
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การด าเนินงานของศูนย์ฯ คาดว่าจะมีโครงสร้างงานส าคัญที่ประกอบด้วย 

1) งานคลินิก เป็นศูนย์กลางด้านการตรวจรักษาโรคและการผ่าตัดที่มีความพร้อมด้านเคร่ืองมือ 
และนวัตกรรม เน้นโครงสร้างการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ หลากหลาย  
ในกลุ่มโรค ตัวอย่างเ ช่น ปากแหว่งเพดานโหว่  โรคงวงช้าง โรคใบหน้าเ ล็กแต่ก าเนิด  
กะโหลกศีรษะเช่ือมติดผิดปกติ ใบหูเล็กแต่ก าเนิด ความพิการบริเวณกะโหลกและศีรษะอ่ืนๆ 
ความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะภายหลังผ่าตัดเน้ืองอก เป็นต้น 

2) งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการน านวัตกรรมที่พัฒนาโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประยุกต์ใช้ในการรักษา เช่น Intraoperative Mobile CT 
(MobiiScan) Hydroxyapatite ผสมกับ Tricalcium Phosphate (HA/TCP) implant 

3) งานเครอืข่าย 

- สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการรักษาภาวะปากแหว่งและหรือเพดานโหว่ในพ้ืนที่  8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร่ 
น่าน เชียงรายและพะเยา 

- ร่วมสร้างและพัฒนาระบบการท างานของโรงพยาบาลเครือข่าย แบบบูรณาการร่วมกัน 
- สร้างฐานข้อมูลผู้ป่วย และการรักษาส าหรับผู้ป่วย 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดการองค์ความรู้เพ่ือ ส่งต่อ ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย 

- หน่วยบริหารจัดการกลาง บริหารจัดการ ประสานงานกลางในการขับเคล่ือน โครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

4) งานบริหารงานทั่วไป 
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 โครงสร้างด้านอัตราก าลงั  

ประเภทบคุลากรผูป้ฏิบัติงาน 
จ านวน 

ที่มีอยู่จริง  
 
 

ในปปีจัจบุัน 
2562 

จ านวนบคุลากรที่ตอ้งการเพิ่ม 
แต่ละปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 

1.ขอรบัการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่          

 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  8 ต าแหนง่      

1) ต าแหนง่พยาบาล  1 2       

2) ต าแหน่งผู้ช่วยพยาบาล    1  1     

3) ต าแหนง่นักสถิติ   1  2   

4) ต าแหนง่บริหารงานทัว่ไป   2    

5) ต าแหน่งนักวิเคราะห์ระบบ  1    

2.ขอรบัการสนบัสนนุจาก สวทช. 3 ต าแหน่ง      

1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  3    

      

รวม 1 10       
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11. ด้านงบประมาณ  

รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
สนบัสนนุโดย 

2562 2563 2564 2565 2566 มช. คณะแพทยฯ์ สวทช. กองทนุมลูนธิ ิ
ค ่าก่อสร้าง/ตกแต่งสถานที่ 
- ค่าใช้จ่ายการ ตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ 6.00 +/- +/- +/- +/- 6.00 6.00   +/- 
คา่จ้าง/คา่ตอบแทน 
- แพทย์ประจ าศูนย์ + (รอพจิารณายังไม่รวมยอด)   0.42 0.44 0.47 1.33  1.33   
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.20 2.30 2.42 2.54 2.66 12.12 12.12    
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สวทช. 0.99 1.04 1.09 1.15 1.2 5.47 2.35 (ปี 4-5)  3.12 (ปี 1-3)  
คา่ใชส้อย/ด าเนนิงาน 
- ค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์พิเศษ 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 33.00 19.00 (ปี 1-3)   14.0 (ปี 4-5) 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติมจากสิทธิ 3.00 3.6 4.3 5.20 6.2 22.30  10.90 (ปี 1-3)  11.4 (ปี 4-5) 
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่าย 0.50 0.60 0.70 0.90 1.00 3.70 1.8 (ปี 1-3)   1.9 (ปี 4-5) 
- ค่าพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลเครือข่าย 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 4.50 2.5 (ปี 1-3)   2.0 (ปี 4-5) 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลงานวิจัย  0.30 0.30   0.60 0.60 (ปี 2-3)    
- ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 0.50 0.60 0.70 0.90 1.00 3.70 3.7    
- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้สอย 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 2.5 2.5   
- ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ส านักงาน 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 0.5 (ปี 5)  4.0 (ปี 1-4) 0.5 (ปี 5) 
เครือ่งมอืและอปุกรณ ์
- Mobile CT 10.00     10.00   10.0  
- Design Software, Haptic Device, 3D Printer & 
Accessories 

5.00     5.00   5.0  

รวมทัง้สิน้ 35.69 18.44 19.93 21.13 22.53 117.72 51.07 14.73 22.12 29.8 
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11.1 งบประมาณสว่นที่สนบัสนุนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าก่อสร้าง/ตกแตง่สถานที ่

- ค่าใช้จ่ายการ ตกแต่งและปรับปรุงสถานที่ 6.00     6.00 

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2.20 2.30 2.42 2.54 2.66 12.12 

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สวทช.    1.15 1.2 2.35 

ค่าใชส้อย/ด าเนินงาน 

- ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์พิเศษ 5.00 7.00 7.00   19.00 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่าย 0.50 0.60 0.70   1.80 

- ค่าพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลเครือข่าย 0.50 1.00 1.00   2.50 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลงานวิจัย  0.30 0.30   0.60 

- ค่าใช้จ่ายโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 0.50 0.60 0.70 0.90 1.00 3.70 

- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้สอย 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 

- ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ส านักงาน     0.50 0.50 

รวมทัง้สิ้น 15.2 12.30 12.62 5.09 5.86 51.07 

11.2 งบประมาณสว่นที่สนบัสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 
- แพทย์ประจ าศูนย์ (รอพิจารณายังไม่

รวมยอด) 

  0.42 0.44 0.47 1.33 
ค่าใชส้อย/ด าเนินงาน 

- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย
เพ่ิมเตมิจากสิทธ ิ

3.00 3.60 4.30 
  

10.90 

- ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้
สอย 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 
รวมทัง้สิ้น 3.5 4.1 5.22 0.94 0.97 14.73 
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11.3 งบประมาณส่วนที่สนบัสนุนโดย สวทช. 

รายการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน  

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สวทช.   0.99 1.04 1.09   3.12 

ค่าใชส้อย/ด าเนินงาน  

- ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ส านักงาน 1.00 1.00 1.00 1.00   4.00 
เครื่องมือและอปุกรณ์   

- Mobile CT 10.00     10.00 

- Design Software, Haptic Device, 3D 
Printer & Accessories 5.00 

    5.00 

รวมทัง้สิ้น 16.9 2.04 2.09 1.00 0 22.12 

11.4 งบประมาณสว่นที่สนบัสนุนกองทุนมูลนิธิ 

รายการ งบประมาณ (ล้านบาท) รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าก่อสร้าง/ตกแตง่สถานที ่
- ค่าใช้จ่ายการ ตกแต่งและปรับปรุง

สถานที่ 

 +/- +/- +/- +/- +/- 
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน 

- ค่าใช้จ่ายจัดซ้ืออุปกรณ์พิเศษ       7.00 7.00 14.00 
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการดูแลผู้ป่วย

เพ่ิมเตมิจากสิทธ ิ
      5.20 6.20 11.40 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
เครือข่าย 

      0.90 1.00 1.90 
- ค่าพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล

เครือข่าย 

      1.00 1.00 2.00 
- ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ส านักงาน +/- +/- +/- +/- 0.50 0.50 

รวมทัง้สิ้น 0 0 0 14.10 15.7 29.8 

12. ส่วนงานหรือหนว่ยงานที่รบัผดิชอบโครงการ 

ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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13. ผลที่คาดวา่จะได้รบั  

ผลทางตรง 

- ให้บริการคลินิกแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Craniofacial Clinic)  
- ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใน 5 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า ปีละ 150 - 350 ราย  
- ให้บริการหน่วยผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ (Operating Unit)  
- สามารถดูแลให้การผ่าตัดโรคซับซ้อนได้ ภายใน 5 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 100-200 ราย 
-   เกิดการสนับสนุนความร่วมมือ การสนับสนุนผู้เช่ียวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์  

การส่งต่อผู้ป่วยด้านเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ และ ด้านงานวิจัยกับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- เกิดกลไกการท างานร่วมกับในการดูแลรักษา สนับสนุนองค์ความรู้ด้านทรัพยากร  
ทางสาธารณสุข แบบชุมชนเครือข่าย ศักยภาพการท างานเพ่ิมขึ้น ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าพูนและจังหวัดพะเยา 

- สร้างโปรแกรมเครือข่ายและฐานข้อมูลผู้ป่วยระดับประเทศสามารถน าข้อมูลที่ส่งต่อมาใช้
การเดินทางเพ่ือเข้ารับการตรวจประเมินของผู้ป่วยได้  

- สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150 ราย/ปี ภายใน 5 ปี ในการตรวจประเมิน CT scan  
จากเคร่ือง MobiiScan 

- น า HA/TCP มาใช้ในการวางแผนการรักษาในผู้ป่วยได้ 30 ราย/ปี ภายใน 5 ปี 
- Patient-specific Implant Platform มาใช้การวางแผนการรักษาผู้ป่วย 200 ราย/ปี ภายใน 5 ปี 
- การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและนวัต กรรม  

ทางการแพทย์และทันตกรรม ที่พัฒนา ได้ในประเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

- ตีพิมพ์งานวิจัย บทความทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
- เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการให้บริการการรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ 
- ช่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ทักษะการรู้ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาความสามารถ  

ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ วางพ้ืนฐานรองรับการเรียนรู้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เน้นการพัฒนาทักษะ การคัดกรององค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี
ผสมผสาน เข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์ ผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความ
เ ช่ียวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ  ในการให้บ ริการ  
ทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการเป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
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ผลทางออ้ม 

การด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้เกิดผลลัพธ์กับประเทศ ดังน้ี 
- เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส  

ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 
- เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและการให้บริการการรักษาทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี  

ที่ทันสมัย แก่ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ในเขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการตั้งครรภ์และปฐมวัย โดยเน้นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่พ่อแม่ ก่อนการตั้งครรภ์  ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กและการเ กิด  
อย่างมีคุณภาพ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก  

- เพ่ือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และทันตกรรมที่พัฒนา  
ได้ในประเทศ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

- สามารถพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
เ พ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

- ช่วยเพ่ิมศักยภาพการบริการ สร้างแพลตฟอร์ม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
เพ่ือให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา สร้างความตระหนักและให้
ความรู้แก่ประชาชนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับ
ภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม ซ่ึงเป็นการสนับสนุน  
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้
ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาการวิจัยและพัฒนา 

- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะโดยพัฒนาองค์ความรู้และการส่ือสารให้มีความถูกต้องและ
เช่ือถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง 
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีโดยน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย รวมถึงพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษา
วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกล 
ให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ
เช่ียวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเช่ือมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานการปฏิ รูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดี  
ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียงเป็นธรรม และยั่งยืน 
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- สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย 

พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การท างานและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
ประชากรแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดี 
ในสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้อง  
กับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุน  
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

- สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เน้นการกระจายทรัพยากร
และเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ไปยังพ้ืนที่ให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึ ง  
พัฒนาหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหล่ือม
ล้ าในด้านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ้มครองการรักษาพยาบาลต่อการเจ็บป่วยที่สร้างภาระ
ทางการเงินโดยไม่คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริม  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการสาธารณสุข โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
และยากจนและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนกลไกความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญที่จะเอ้ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ รวมถึง  
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

- ช่วยปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐภาครัฐที่ยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
และเช่ือมโยงในการให้บ ริการผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใ ช้ มีระบบ  
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
น าไป สู่การวิ เคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เ พ่ือการพัฒนานโยบายและ  
การให้บริการภาครัฐมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะ
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใสเ สียค่าใ ช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้  รวมถึงบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น  
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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14. การไดร้บัความเหน็ชอบ หรือการสนบัสนนุเชิงนโยบาย

สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เก่ียวข้อง ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย 
องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดี ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง คณะแพทยศาสตร์ และที่ปรึกษาอาวุโสและนักวิจัยอาวุโส ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ (กรรมการและเลขานุการ กรรมการและรองเลขานุการ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) หัวหน้าศูนย์
และรองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เห็นชอบและสนับสนุนโครงการจัดตั้ง ในการ
ประชุมซ่ึงได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการประชุมคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบให้เสนอโครงการต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้ง
เป็นหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 



 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - คณะกรรมการบริหารศูนย์ 

---------------------------------------- 

ที่ปรึกษากรรมการบริหาร 

1) ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย    ประธานที่ปรึกษา 

องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) ศ.ดร.ไพรัช   ธัชยพงษ์    รองประธานที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาอาวุโสและนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

3) ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ  มหาทุมะรัตน์    ที่ปรึกษา 

หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

4) ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล   ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

5) รศ.นพ.นนท ์  โรจน์วชิรนนท์   ที่ปรึกษา 

รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 



 

กรรมการบริหาร 

1) ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์  นันทจิต    ประธานกรรมการ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2) ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์   ศรีบัณฑิตมงคล   รองประธานกรรมการ   

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3) ศ.นพ.บรรณกิจ   โลจนาภิวัฒน์    รองประธานกรรมการ   

 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

4) ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล    รองประธานกรรมการ   

 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

5) ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช     รองประธานกรรมการ  

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6) ผศ.นพ.วิชัย   ชื่นจงกลกุล     กรรมการ   

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

7) ผศ.พญ.วิมล  ศิริมหาราช    กรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8) ดร.ชัย     วุฒิวิวัฒน์ชัย     กรรมการ   

 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

9) ดร.เสาวภาคย์   ธงวิจิตรมณี     กรรมการ   

 นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

10) รศ.ทพ.ดร.ปฐวี   คงขุนเทียน    กรรมการ 

 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมรากเทียม  

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

11)  รศ.ทพญ.มารศรี  ชัยวรวิทย์กุล   กรรมการ 

 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

12)  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ   กรรมการ 

  เหรัญญิก มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 

13)  ผศ.นพ.กฤษณ์   ขวัญเงิน    เลขานุการและกรรมการ 

 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14)  ดร.กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป    เลขานุการร่วมและกรรมการ 

 นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

15)  ดร.พส ุ   สิริสาลี    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

16)  นางสาววัชราภรณ์  สิทธิคำทับ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 คณะทำงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1) ผศ.พญ.วิมล  ศิริมหาราช   

หัวหน้าศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

หัวหน้าทีมศัลยแพทย์/หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2) ผศ.นพ.กฤษณ์   ขวัญเงิน 

เลขานุการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทีมศัลยแพทย์/รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

3) รศ.พญ.นันทิการ์  สันสุวรรณ  

หัวหน้าภาควิชาโสต สอ นาสกิ วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4) รศ.นพ.ชเนนทร ์ วนาภิรักษ์  

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5) รศ.พญ.อรวรรณ  เลาห์เรณู  

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6) รศ.นพ.ธน ู  หินทอง 

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7) รศ.นพ.เกรียงศักดิ์  ลิ้มพัสถาน  

หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8) ผศ.พญ.ประไพ   เดชคำรณ   

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9) นพ.อัศวิน  นาคพงศ์พันธุ ์   

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช (เด็กและวัยรุ่น ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10) ศ.ทพ.ธีระวัฒน์   โชติกเสถียร 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11) รศ.ทพญ.มารศรี  ชัยวรวิทย์กุล  

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

12) รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์  ขอดแก้ว 

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13) ทพ.ชนธีร์   ชิณเครือ 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

14) ทพญ.ปิยะวรรณ  ปิยะวราภรณ์ 

งานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

15) ผศ.ดร.สุภาพร   ชินชัย 

ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

16) ดร.หรรษา  เทียนทอง 

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  

17) นางอรุณลักษณ์  เหล็กเพชร 

หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

18) นางไปรดา   วาร์นาโด 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

19) นายนัติไชยยันต์  ทวีศักดิ์ 

นักแก้ไขการพูด/ภาควิชาโสต สอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

20) รศ.ดร.รัฐสิทธิ์     สุขะหุต 

ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

21) รศ.ดร.จักรพงศ์   นาทวิชัย  

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

22) ดร.พฤษภ์     บุญมา 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23) ผศ.ดร.วสวัชร   นาคเขียว 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

24) รศ.ดร.วิชัย   ฉัตรทินวัฒน์ 



 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25) ดร.นพพล     ชูศรี 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26) รศ.ดร.นิสิต  พันธมิตร 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27) นางสาววัชราภรณ์  สิทธิคำทับ 

พยาบาลเชี่ยวชาญพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
คณะทำงานทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี (สวทช.) 

1) ดร.กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป 

นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

2) ดร.เสาวภาคย์  ธงวิจิตรมณี  

นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

3) ดร.นฤภร  มนต์มธุรพจน์  

นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

4) ดร.พส ุ   สิริสาลี  

นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

5) นายจตุรงค์  จิตต์สอาด 

6) วิศวกรอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

7) นางสายทิพย์  ชัยวิวัฒน์   

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 



 

8) นางสาวสาวิตรี  ภิรมย์กิจ 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
***** 

 

 

 

 

 

 

  
 




