โครงการประชุมวิชาการประจาปี 2559 ครั้งที่ 9

การเสริมสร้ างศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
Empowerment of Cleft Care
*************************************************************
การประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 9 หัวข้อ การเสริ มสร้างศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วย
ปากแหว่งเพดานโหว่
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์ผปู้ ่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
- สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย
1.ชื่อโครงการ

3. หลักการและเหตุผล
การแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความผิดปกติ ใบหน้าและศีรษะ เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่
สมบูรณ์แบบ จาเป็ นต้องมีความร่ วมมือประสานงานการรักษาของเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างเป็ นระบบ โดยทีม
สาขาวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก พยาบาล นักแก้ไขการพูด/นักเวช
ศาสตร์ การสื่ อความหมาย นักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขอื่นๆ ที่เข้ามาเป็ น
ส่ วนหนึ่งในทีม
โดยขั้นตอนและระยะเวลาในการรั กษาผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่น้ นั จะเริ่ มต้นตั้งแต่เมื่ อแรกพบ
ความผิดปกติของผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกคลอดไปจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยหมดการเจริ ญเติบโต ซึ่ งรวมระยะเวลาในการรักษา
ประมาณ18-20ปี และจาเป็ นต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขาเพื่อให้การรักษาเสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชี วิตที่ดีเทียบเท่าคนปกติทวั่ ไปในสังคม แต่จากการที่พบว่าความผิดปกติน้ ี มกั เกิดในผูป้ ่ วยที่มี
ฐานะค่อนข้างยากจน ทีมบุคลากรทางการแพทย์ผใู้ ห้การรักษาจึงจาเป็ นต้องให้การดูแลผูป้ ่ วยไม่เฉพาะด้านการ
รักษาทางร่ างกายเท่านั้น ทั้งยังรวมถึ งปั ญหาด้านจิตใจและการปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนการ
เดิ นทางเพื่อมารับการรักษาด้วย ดังนั้นจึงจาเป็ นที่บุคคลกรทางการแพทย์ดา้ นต่างๆจะต้องมีการประสานการ
รักษาที่สอดคล้องกันและก้าวทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร่วมถึงการประสานเวลาที่ เหมาะสมในการมา
ติดตามการรักษาของผูป้ ่ วยและครอบครัวด้วย
ในปั จจุบนั พบว่าสถานบริ การที่พร้อมให้การรักษาผูป้ ่ วยอย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ วน
ของกระทรวงสาธารณสุ ขยังมีนอ้ ย สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่ งประเทศไทย

จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคคลากรด้านต่างๆในทีมผูใ้ ห้
การรั ก ษาผูป้ ่ วยปากแหว่ง เพดานโหว่ให้เท่า เที ย มกัน ตลอดจนการสนับสนุ นให้สถานบริ ก ารในกระทรวง
สาธารณสุ ขให้มีศกั ยภาพในการเป็ นเครื อข่ายและสามารถจัดตั้งให้เป็ นศูนย์ให้การดูแลผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดาน
โหว่ในจุดต่างๆทัว่ ประเทศเพื่อที่จะให้การรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ในด้านความช่วยเหลืออื่นๆ
สานักหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข และสภากาชาดไทย ได้ให้การสนับสนุ นการรักษา
ผูป้ ่ วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตาม “โครงการยิม้ สวยเสี ยงใส” ที่ได้ดาเนิ นต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยมุ่งเน้นถึง
คุณภาพการรักษาโดยทีมวิชาชีพ การเข้าถึงการรักษา โดยสานักหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติสนับสนุ นค่ารักษา
ในงานผ่าตัด ทันตกรรมจัดฟัน และฝึ กพูด สภากาชาดไทยสนับสนุนค่าเดินทาง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการจัดการประชุ มวิชาการประจาปี 2559
ของสมาคมฯ ดังกล่ าวมาแล้ว จึงได้ประสานการจัดการประชุ ม เพื่อให้เกิ ดการประสานการรักษาของที มสห
วิชาชี พเป็ นไปแนวทางเดี ยวกันในเครื อข่ายตามจุ ดต่าง ๆ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ข้ ึ นใน
โรงพยาบาลศูนย์ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการรักษาผูป้ ่ วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ในเขตต่างๆ
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขผูส้ นใจ มีความรู้และความเข้าใจ รู ปแบบแนวทางในการ
ดูแลรักษาผูท้ ี่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ที่เป็ นปัจจุบนั
4.2 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการการรักษาเพื่อแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ให้สมบูรณ์แบบที่สุด
4.3 เพื่อสร้างความร่ วมมือและประสานงานการรักษาของเครื อข่ายอย่างเป็ นระบบ
4.4 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มีความพยายามสร้างศูนย์การดูแล และทีมการรักษาแบบค่อยเป็ นค่อยไป
จนกระทัง่ สามารถทาได้อย่างครบวงจร
5. กลุ่มเป้าหมาย
จานวนประมาณการทั้งสิ้ น 350 คน
5.1 สมาชิกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยในฐานะวิทยากร
จานวน 35 คน
5.2 สมาชิกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยจานวน 100 คน
5.2 แพทย์ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก พยาบาล นักแก้ไขการพูด/นักเวชศาสตร์
การสื่ อความหมาย นักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งบุคลากรทางสาธารณสุ ขอื่นๆ จานวน 100 คน
5.3 นักศึกษา และ บุคคลผูส้ นใจ จานวน 65 คน

อัตราค่าลงทะเบียน
PHYSICIAN/DENTIST

NON-PHYSICIAN/NON-DENTIST

TRAINEE

EARLY BIRD (last date 31/10/2016)

2,500 Baht

1,500 Baht

800 Baht

LATE (last date 25/11/2016)

2,700 Baht

1,700 Baht

1,000 Baht

ON SITE

2,900 Baht

1,900 Baht

6.วิธีดาเนินการ
6.1 การบรรยายในภาพรวมและแยกเป็ นแต่ละวิชาชีพ
6.2 การอภิปราย ระดมความคิดเห็นในภาพรวม และแยกเป็ นแต่ละวิชาชีพ
6.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกรณี ผปู้ ่ วยศึกษา (Interesting cases) ในกลุ่มผูร้ ่ วมประชุม
7.ระยะเวลาดาเนินการ จานวน 2 วัน
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559
8.สถานทีจ่ ัดประชุ มวิชาการ
ห้องประชุม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา
9.งบประมาณในการจัดการประชุ ม
9.1. ค่าที่พกั วิทยากร
9.2 เดินทางวิทยากร
9.3 ค่าอาหาร 2x250x300
9.4 เอกสาร
9.6 ค่าจัดสถานที่
9.5 ถวายพระอาจารย์ไพศาล
9.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
9.7. งานเลี้ยงต้อนรับที่พิมาย

75,000 บาท
92,000 บาท
150,000 บาท
80,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
150,000 บาท

1,200 Baht

9.8. อื่นๆ

10,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
582,000 บาท
หมายเหตุ งบประมาณในการจัดประชุม สมาคมจะรับผิดชอบเฉพาะส่ วนที่เกินจากงบประมาณที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสี มาได้รับจากสปสช.เท่านั้น
11. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้รับความรู ้ความเข้าใจหลักการในการดูแลรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ที่เป็ น
ปัจจุบนั
2. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเกิดแรงบันดาลใจ ในการร่ วมมือและประสานการรักษากันเป็ นเครื อข่าย เพื่อร่ วมกัน
แก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ให้สมบูรณ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
3. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเกิดแรงบันดาลใจในการจัดตั้งศูนย์การดูแลร่ วมกับทีมสหวิทยาการอย่างเป็ นรู ปธรรม
12. ตัวชี้วดั
12.1 มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
12.2 เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือในการดูแลที่ดีอย่างน้อย 3 ศูนย์การดูแล
12.3 ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
12.4 เกิดการจัดตั้งศูนย์การดูแลอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างน้อย 1 ศูนย์

ลงชื่อ.......................................
(รศ.นพ. วิชยั ชี้ เจริ ญ)
นายกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ศีรษะและใบหน้าแห่งประเทศไทย

