
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักการและเหตุผล 

เพราะช่องปากและใบหน้ามีความส าคัญต่อชีวิต การมีความพิการเกิดขึ้นในบริเวณนี้ทั้งในกรณีที่เป็นแต่ก าเนิด
และเกิดขึ้นในภายหลังล้วนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและมีผลต่อเนื่องท าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ จิตใจ 
และ สังคม อีกด้วย เพ่ือให้ความพิการที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัวน้อยที่สุด จ าเป็ นต้องให้การรักษา
แบบทีมสหวิทยาการโดยแต่ละวิชาชีพที่เก่ียวข้องนอกจากต้องมีความเชี่ยวชาญในงานสาขาของตนเองแล้วยังต้องมีความ
เข้าใจการรักษาในภาพรวมอีกด้วย 

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าเป็นงานยากที่ท้าทายและมีบุคลาการที่อุทิศตน

ท างานด้านนี้ไม่มากนักซึ่งสวนทางกับจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเฉพาะให้หายจากโรค

หากแต่ต้องการชีวิตที่มีคุณภาพทั้งในขณะรักษาและภายหลังการรักษา เพ่ือให้สถานการณ์ความต้องการการรักษากับ

ศักยภาพในการรักษาขยับเข้าสู่ความสมดุล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยมุ่งเ น้นไปที่กลุ่ม

ผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. มีความรู้และเข้าใจกระบวนการรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และมะเร็งบริเวณศีรษะและคออย่าง
เป็นระบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. มีความเข้าใจถึงความเปราะบางของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านจิตใจ เศรษฐกิจ และ สังคม  
3. เห็นแนวทางการผสมผสานความรู้พ้ืนฐานทันตกรรมกับความรู้ทางการแพทย์ด้านอ่ืน ๆ ในการช่วยให้

ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
4. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของประเทศ  

กิจกรรม 

o กิจกรรมที่ 1 ( วันที่ 25 –28 มกราคม 2564( เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ และการใช้นวัตกรรมนาโซฟอร์ม   

o กิจกรรมที่ 2 (วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564( เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ 
และการใช้เพดานเทียม  



ระยะเวลา 

มกราคม - มีนาคม 2564 (3 เดือน( 

สถานที ่

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คุณสมบัติและจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

1. บุคลากรทางสาธารณสุขที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้และทักษาะในการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่   
o จ านวน 10 คน 

2. บุคลากรทางสาธารณสุขที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ     
o จ านวน 10 คน   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 1 เรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิด
จนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ และการใช้นวัตกรรมนาโซฟอร์ม  มีความรู้และเข้าใจกระบวนการรักษาผู้ป่วยภาวะปาก
แหว่งเพดานโหว่อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีความรู้ความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของ
อุปกรณ์นาโซฟอร์มและแนวทางการใช้ในผู้ป่วย 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 2 เรื่องแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ และการใช้
เพดานเทียม มีความรู้และเข้าใจกระบวนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคออย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเพดานเทียมและการใช้ในผู้ป่วย 

3. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าความรู้ไปขยายงานทันตกรรมให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่หลากหลายมากข้ึน  

4. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 

วิทยากร 

รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว 
นาย ณพชร ชื่นชม 

 

 

 

 



เนื้อหาของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

o กิจกรรมที่ 1  
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ และการใช้
นวัตกรรมนาโซฟอร์ม   

บรรยาย - แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิด 
- กายวิภาคศาสตร์ของจมูกและการผิดรูปที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย 
- การเปลี่ยนนาโซฟอร์มส าเร็จรูปให้เป็นเฉพาะบุคคล 
- การใช้นาโซฟอร์มก่อนการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก 
- การใช้นาโซฟอร์มหลังการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก และ การกระตุ้นการเจริญของจมูก 
- การผ่าตัดแก้ไขจมูกซ้ าและการท านาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล 
- การสร้างความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์นาโซฟอร์ม 

ปฏิบัติการ - การพิมพ์จมูก 
- การเปลี่ยนนาโซฟอร์มส าเร็จรูปเป็นเฉพาะบุคคล 

คลินิก - การดูแลผู้ป่วยนาโซฟอร์มและครอบครัว 
อภิปราย - อุปสรรคปัญหาและแนวทางจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพชีวิตที่ดี 

- สิทธิการรักษาของผู้ป่วย  

o กิจกรรมที่ 2 
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ และการใช้เพดานเทียม  

บรรยาย - แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ 
- กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะใบหน้าและช่องปาก และการผิดรูปที่เกิดข้ึนในผู้ป่วย 
- ช่องปากและการสูญเสียหน้าที่ภายหลังสูญเสียอวัยวะ 
- สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  
- การวางแผนรักษาผู้ป่วยด้วยเพดานเทียม 
- วัสดุที่ใช้ในงานเพดานเทียม  
- การเตรียมผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดใีนแต่ละช่วงเวลาของการรักษา  

ปฏิบัติการ - การพิมพ์ปาก 
- การออกแบบเพดานเทียม และ การท าเพดานเทียมศัลยกรรม  
- การใช้วัสดุในงานเพดานเทียม 

คลินิก - การดูแลผู้ป่วยเพดานเทียม  
อภิปราย - อุปสรรคปัญหาและแนวทางจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพชีวิตที่ดี 

- สิทธิการรักษาของผู้ป่วย 



ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 

กิจกรรม ละ 15,000 บาท 

จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 

 กิจกรรม ละ 10 คน  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ ศูนย์บรูณะช่องปากและใบหน้า 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ 

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

กิจกรรมที ่1 (วันที่ 25 –28 มกราคม 2564) 

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ 
และการใช้นวัตกรรมนาโซฟอร์ม 

จันทร์ 25    
 8.30-9.00 ลงทะเบียน  
 9.00-12.00 แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิด พนารัตน์ 
 13.00-14.00 กายวิภาคศาสตร์ของจมูกและการผิดรูปที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย พนารัตน์ 
 14.00-16.30 ปฏิบัติการพิมพ์จมูก พนารัตน์, ณพชร 
อังคาร 26   
 8.30-9.30 การเปลี่ยนนาโซฟอร์มส าเร็จรูปให้เป็นเฉพาะบุคคล พนารัตน์ 
 9.30-12.00 ปฏิบัติการเปลี่ยนนาโซฟอร์มส าเร็จรูปให้เป็นเฉพาะบุคคล พนารัตน์, ณพชร 
 13.00-16.00 การใช้นาโซฟอร์มก่อนการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก พนารัตน์ 
พุธ 27   
 8.30-9.30 การดูแลผู้ป่วยนาโซฟอร์มและครอบครัว พนารัตน์ 
 9.30-12.00 คลินิกการดูแลผู้ป่วยนาโซฟอร์มและครอบครัว พนารัตน์, ณพชร 
 13.00-16.00 การใช้นาโซฟอร์มหลังการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก และการกระตุ้น

การเจริญของจมูก 
พนารัตน์ 

พฤหัสบดี 28   
 9.00-12.00 การผ่าตัดแก้ไขจมูกซ้ าและการท านาโซฟอร์มเฉพาะบุคคล พนารัตน์ 
 13.00-16.00 อภิปราย อุปสรรคปัญหาและแนวทางจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

คุณภาพชีวิตที่ดี และ สิทธิการรักษาของผู้ป่วย 
พนารัตน์, ณพชร 

 
  



กิจกรรมที่ 2 (วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564) 

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ และการใช้เพดานเทียม 

จันทร์ 1    
 8.30-9.00 ลงทะเบียน  
 9.00-12.00 แนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ พนารัตน์ 
 13.00-14.00 กายวิภาคศาสตร์ของศีรษะใบหน้าและช่องปาก และการผิดรูปที่เกิดข้ึน

ในผู้ป่วย 
พนารัตน์ 

 14.00-16.30 ปฏิบัติการพิมพ์ปาก พนารัตน์, ณพชร 
อังคาร 2   
 8.30-9.30 ช่องปากและการสูญเสียหน้าที่ภายหลังสูญเสียอวัยวะ พนารัตน์ 
 9.30-12.00 สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  พนารัตน์ 
 13.00-14.00 เพดานเทียมชนิดต่าง ๆ  พนารัตน์ 
 14.00-16.30 ปฏิบัติการท าเพดานเทียมศัลยกรรม  พนารัตน์, ณพชร 
พุธ 3   
 8.30-9.30 การดูแลผู้ป่วยเพดานเทียม 1 พนารัตน์ 
 9.30-12.00 คลินิก การดูแลผู้ป่วยเพดานเทียม 1  พนารัตน์, ณพชร 
 13.00-14.00 หลักการพื้นฐานการออกแบบเพดานเทียม พนารัตน์ 
 14.00-16.30 ปฏิบัติการออกแบบเพดานเทียม พนารัตน์, ณพชร 
พฤหัสบดี 4   
 8.30-12.00 การวางแผนรักษาผู้ป่วยด้วยเพดานเทียม พนารัตน์ 
 13.00-14.00 วัสดุที่ใช้ในงานเพดานเทียม พนารัตน์ 
 14.00-16.30 ปฏิบัติการวัสดุที่ใช้ในงานเพดานเทียม พนารัตน์, ณพชร 
ศุกร์ 5   
 9.00-12.00 การเตรียมผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในแต่ละช่วงเวลาของการรักษา พนารัตน์ 
 13.00-16.00 อภิปราย อุปสรรคปัญหาและแนวทางจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

คุณภาพชีวิตที่ดี และ สิทธิการรักษาของผู้ป่วย 
พนารัตน์, ณพชร 

 


