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แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรม CLINICAL PRACTICE GUILDLINES IN SURGERY 

สาขา:ศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง 
 

 เรื่อง: Cleft lip and cleft palate 
 
1. นิยาม 

ภาวะที่มีความผิดปกติริมฝปากบนแหวงและเพดานโหวแตกําเนิด 
2.  การวินิจฉัย 

2.1 ประวตัิปจจุบนัและประวัตคิรอบครัว 
- ริมฝปากบนแหวงและ/หรือเพดานโหว แตกําเนิด 
- ความผิดปกติอยางอ่ืน เชน รูปศีรษะ, ลําตวั, แขนขา, ทวารหนกั 
- การกินนม, การสําลัก 
- การพัฒนาของเด็ก, นํ้าหนักตัว 
- ประวัติเกีย่วกับหูนํ้าหนวก 
- ประวัติการตั้งครรภมีภาวะติดเชื้อ, การใชยา, สูบบหุร่ี, แอลกอฮอล อายุของพอและ 
  แม, ภาวะขาดสารอาหาร 
- ประวัตขิองการเปนโรคนี้ในครอบครวัและญาต ิ
 

2.2 การตรวจรางกาย 
2.2.1  การตรวจรางกายทั่วไป 

 - นํ้าหนัก, ลกัษณะผิวหนัง, ภาวะ anemia, cyanosis 
     - ความผดิปกติแตกําเนิดอ่ืน เชน club hand, congenital heart, 

micronathia,  
       scollosis, impoforated anus 
     - Tympanic membrane 

2.2.2 ตรวจเฉพาะที ่
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- ลักษณะของปากแหวงและเพดานโหว เปน unilateral หรือ bilateral, 
แหวง 
  ตลอดหรือไม (complete หรือ incomplete) 

         - ลักษณะของรูจมูก, ปลายจมูก 
         - ลักษณะของกระดูก maxilla มียุบตวั หรือยื่นออกมา 

    - ลักษณะของเหงือก หรือเพดาน 
         - ตําแหนงของฟน, การสบฟน, ฟนหาย, ฟนผุ 
         - ตําแหนงของกระดูก septum 
         - เสียงพูด (ในรายเด็กโต) 

3.  การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
3.1 การตรวจทีต่องทํา 

- CBC 
- PA chest 
- พิมพฟน, ถายรูป 
- ในเด็กที่อายุมากกวาที่สามารถรวมมือกับแพทย ควรทํา 
- Audiogram 
- Cephalography 

3.2 การตรวจทีค่วรทําเพิ่ม 
- Speech evaluation 
- Nasopharyngeal endoscopy 

4. การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
- ทันตแพทย 
- กุมารแพทย 
- แพทยทางพันธุกรรม (ตามความจําเปน) 

5.  การใหคําปรึกษาแกผูปกครอง 
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสาเหตุของการเกดิโรค 
- ใหความรูเกีย่วกับอุบตัิการของโรค โอกาสเกิดซ้ําในลกูคนตอไป 
- ใหความรูเกีย่วกับวิธีการใหนมบุตร 
- ใหความรูเกีย่วกับขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมทีจ่ะใหการรักษา 

6.  ขั้นตอนและระยะเวลาที่จะเร่ิมใหการรักษา 
6.1 ถาเปนปากแหวงชนิด complete และมีการตางระดับของ alveolar arch  
      ทันตแพทยจัดฟนจะเร่ิมใหการรักษาตั้งแต 2 อาทิตยแรกหลังคลอด 
6.2 ริมฝปากแหวง อาจใหการรักษาใน 3-6 วันแรกคลอด ถารอยแหวงไมมาก 
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- ถารอยแหวงมาก ควรเริ่มผาตัดรักษาปากแหวงเม่ืออายุประมาณ 3 เดือน 
พรอม 
  กับปรึกษาโสตนาสิกแพทยเพ่ือตรวจและรักษาเยื่อแกวหู 

6.3 1 ป ถึง 1 ½ ทําผาตัดปดเพดานโหว 
6.4 ระหวางรอผาตัดเพดานโหว ผูปกครองควรไดพบกับนักฝกพูดเพื่อเตรียมตวันัดให

ผูปวย 
6.5 อายุ 4-7 ป ตกแตง รอยแผลเปนที่ริมฝปาก, ตกแตงจมูก, bone graft 

บริเวณ alveolar cleft 
6.6 ประเมินผลการรักษา ทั้งดานการพูด, รูปราง, ฟน 
6.7 แกไขภาวะ velopharyngeal incompetent ถาจําเปนเม่ืออายุ 6-9 ป 
6.8 ตั้งแต อายุ 11-13 ป ทันตแพทยจัดฟนดูแลเรื่องตําแหนงของฟน และรูปราง

ของกราม 
6.9 อายุ 18-19 ป ผาตัดแกไขภาวะกระดูกกรามผิดรูป, ตกแตงจมูก, แผลเปน     

ถาจําเปน 
7.  ขอบงชี้เพ่ือรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 

- เพ่ือเตรียมผาตัด 
- เม่ือมีโรคแทรกซอน เชน ภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจ 

8.  การรักษา 
8.1 ภาวะปากแหวง 

8.1.1 เวลาเริ่มใหการรักษาดังไดกลาวมาแลว 
8.1.2 วิธีการผาตัดมีหลายวิธี เลอืกตามความเหมาะสม 

- Lip adhesion 
        - Straight line repair 

   - Tennison’s repair 
   - Millard’s repair 
   - Skoog’s repair 

        - Onisuka’s repair 
8.2 ภาวะเพดานโหว 

8.2.1 เวลาเริ่มใหการรักษา ดังไดกลาวมาแลว 
8.2.2 วิธีการผาตัด 

- 2 Flaps push back 
         - Furrow’s (double opposing 2 plasty) 
         - Langenbeck 

9.  การดูแลหลังผาตัด 
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9.1 บันทึกการดําเนินโรค 
- Vital sign 
- ภาวะเลือดออกผิดปกติ 
- ภาวะบาดแผล 

9.2 ควรใส splint ที่แขนทั้งสองขาง 
- การใหอาหารหลังผาตัด ไมควรใหเด็กดูดนมจากหัวนมโดยตรงประมาณ 3-4 
อาทิตย 
- ควรใหเด็กทานน้ําหลังจิบนมทุกครั้ง 
- ในการผาตัดเพดานโหวไมควรใหกินอาหารที่เปนเม็ด 3-4 อาทิตย 

10.  ขอบงชีก้ารจําหนายผูปวย 
- แผลผาตัดดี 
- หายใจปกติ ไมมีเลือดออกจากบาดแผล 
- ระยะเวลาทีค่วรอยูในโรงพยาบาลประมาณ 1-2 วนั สําหรับปากแหวง และ 5-7 
วัน  
  สําหรับเพดานโหว 

11.  การดูแลผูปวยหลังจําหนาย 
 ดูแลผูปวยตามขั้นตอนที่กลาวมาแลว 

 
 
 
 
CPG-S code : 34R00 
 
Correspondence 
นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 
นพ.ทวีสิน ตันประยูร 
ฝายวิชาการ รวสท. 
 
แนวทางการรักษาพยาบาลดานศัลยกรรมนี้ จัดทําขึ้นโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญดานศัลยศาสตร แตละสาขาได
รวมกันใหความคิดเห็น ราง แกไข สรุป และจัดทําเปนเอกสารโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหศัลยแพทย และ
แพทยทั่วไปไดใชเปนหลักในการดูแลรักษาผูปวยที่มีปญหาดานศัลยกรรมที่พบบอยและ หรือ มีความสําคัญ กับ
เปนการเพิ่มพูนความรูใหทันตอยุคสมัย เพื่อใหการรักษามีมาตรฐานจัดทําขึ้นในลักษณะของ managed 
care guildline มิใชตําราและหามนําไปใชอางอิงในทางอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย 
แหงประเทศไทย 
 
  


