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วตัถปุระสงคข์องมลูนธิ:ิ

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ดําเนนิการผา่ตดัใหก้บัเด็ก และผูป่้วยทีNเป็นโรคปากแหวง่ เพดานโหว ่รวมถงึ

ผูท้ีNมคีวามพกิารทางใบหนา้ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ทัNวประเทศไทย มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ไดข้ ึ�นทะเบยีน

เป็นองคก์รการกศุลโดยไมแ่สวงหากําไร เมืNอวันทีN 12 กมุภาพันธ ์2545 เลขทะเบยีนทีN กต. 1112  หมายเลขมลูนธิิ

ในการขอลดหยอ่นภาษี เลขทีN 636 ผูบ้รจิาคทีNบรจิาคใหก้บัมลูนธิฯิ สามารถนําไปขอลดหยอ่นภาษีได ้

จากตวัเลขทางสถติใินประเทศไทย เด็ก 1 คนใน 500 คนจะเกดิมาพรอ้มกบัโรคปากแหวง่และ/หรอืเพดานโหว ่และ

โดยเฉลีNยการดําเนนิการรักษาและผา่ตดัโรคดงักลา่วจะมคีา่ใชจ้า่ยอยา่งตํNา 25,000 บาท ซึNงคา่ใชจ้า่ยนี�ยังไมร่วมถงึเวลาทีN

อาสาสมัครทางการแพทยท์ีNอทุศิตนในการเขา้รว่มดําเนนิงานกบัมลูนธิฯิ ความจําเป็นในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการแพทย์

ใหก้บัผูป่้วยปากแหวง่และเพดานโหวใ่นประเทศไทยไดรั้บการยอมรับ จะเห็นไดจ้ากบคุลากรทางการแพทยใ์นประเทศไทย

มากกวา่ 100 ทา่นไดเ้สยีสละเวลาอาสาเขา้มาดําเนนิงานดา้นการผา่ตดัในแตล่ะปี

การดําเนนิการประเมนิ

ทมีงานกฟิวิNง แบ็ค แอคซอค. ไดเ้ขา้เยีNยมสาํนักงานของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทยในกรงุเทพและดําเนนิการ

ประเมนิกจิกรรมตา่งๆ ของมลูนธิฯิ รวมทั �งไดม้กีารพจิารณารว่มกนักบั มสิเตอร ์เควนิ เจ. บเูวส่ ์ประธานกรรมการของ

มลูนธิฯิ และ คณุ ครสิตน่ิา เครา้เซอ่ ผูอํ้านวยการบรหิาร รวมทั �ง คณุ ทัตพชิา เตมิถาวร ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิาร

พัฒนาแหลง่ทนุจากการสนทนาทําใหท้มีงาน กฟิวิNง แบ็ค แอสซอค มคีวามเขา้ใจทีNมากขึ�นในความจําเป็นในการใหก้าร

สนับสนุนการผา่ตดัศลัยกรรม ของมลูนธิฯิ และทําใหท้มีงานไดเ้ห็นถงึความเป็นมอือาชพีในระดบัทีNสงูของเจา้หนา้ทีN 

ตลอดรวมทั �งความโปรง่ใสขององคก์รฯ 
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ความเป็นมา

เชน่เดยีวกบัในหลายประเทศทีNภาคการสาธารณสขุในประเทศไทยไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการผา่ตดัศลัยกรรมได ้

ทันกบัเวลา และผลทีNตามมาคอืมผีูป่้วยทีNรอการรักษาเป็นจํานวนมาก ซึNงรวมทั �งผูป่้วยดว้ยโรคปากแหวง่ เพดานโหว่

กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระมาณการผูป่้วยดว้ยโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่25,000 รายทีNยังไมไ่ดรั้บการรักษา

ในแตล่ะปีมผีูป่้วยดว้ยโรคปากแหวง่ และเพดานโหวเ่กดิขึ�น 2,000 ราย และ ในจํานวนเด็ก 500 ราย จะพบเด็ก 1 ราย

ทีNเกดิมาพรอ้มกบัเป็นโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่จํานวนนี�ยังไมร่วมชาวเขา และผูอ้พยพทีNอาศยัอยูใ่นประเทศไทย

และในเด็ก 10 รายทีNเกดิมาพรอ้มกบัโรคปากแหวง่เพดานโหว ่จะมเีด็กเสยีชวีติกอ่นครบขวบปีโดยไมไ่ดรั้บการรักษา

1 ราย

ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั�น ผูป่้วยทีNไมม่สีญัชาตไิทยจะไมม่สีทิธิoไดรั้บบรกิารสาธารณสขุในประเทศไทย ซึNงหมายความวา่

ประชากรชั �นสอง อาทเิชน่ ชาวเขา และจากประเทศเพืNอนบา้นไมส่ามารถเขา้ถงึการบรกิารสาธารณสขุใน

ประเทศไทยได ้

เด็กทีNเกดิมาพรอ้มกบัโรคปากแหวง่และเพดานโหวนั่�นมแีนวโนม้จะเป็นโรคขาดสารอาหารสบืเนืNองจากระบบการกลนื

ทีNผดิปกต ิทําใหเ้กดิความยากลําบากในการกนิ และมคีวามเสีNยงสงูทีNจะเกดิการตดิเชื�อทีNโสตประสาท ทรมานจาก

ชอ่งปากทีNผดิปกต ิซึNงเป็นอปุสรรคตอ่การพดู อกีทั �งยังกอ่ใหเ้กดิความอายกบัผูป่้วยทีNตอ้งทรมานจากการมคีวามพกิารดงักลา่ว

เร ื)องราวในประเทศไทย

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ซึNงปัจจบุันดําเนนิงานอยูใ่น 60 ประเทศ เป็นองคก์รระหวา่งประเทศ เริNมดําเนนิงานครั �งแรกทีNประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ในปี พ.ศ. 2525 ดว้ยการใหบ้รกิารศลัยกรรมตกแตง่ใบหนา้ใหก้บัเด็กทีNมคีวามพกิารโดยไมค่ดิคา่บรกิาร

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม เริNมดําเนนิงานในประเทศไทยครั�งในปี พ.ศ.2540 โดยมุง่ไปยังพื�นทีNทีNหา่งไกล ดว้ยภารกจิดา้น

การแพทยใ์นจังหวัด ตาก อบุลราชธาน ีพษิณุโลก ขอนแกน่ สระบรุ ีเชยีงใหม ่น่าน นครพนม ชลบรุ ียโสธร

อํานาจเจรญิ ศรษีะเกษ นครศรธีรรมราช สงขลา ยะลา สมทุรสาคร กาญจนบรุ ีนนทบรุ ีนครราชสมีา และ 

จังหวัดสรุนิทร ์รวมทั �งใหบ้รกิารทางการแพทยก์บัประเทศเพืNอนบา้น ลาว และ พมา่ รวมถงึประเทศเนปาลดว้ย

ในปี พ.ศ.2549 มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย รว่มมอืกบัสมาคม โสตสมัผัสและการแกไ้ขการพดูแหง่ประเทศไทย

ดําเนนิการจัดทําคูม่อืภาษาไทยสาํหรับผูป้กครองและเด็กทีNเป็นโรคปากแหวง่และเพดานโหว ่ผูซ้ ึNงตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่

เป็นพเิศษ

สบิสามปีทีNผา่นมา มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ไดดํ้าเนนิการผา่ตดัศลัยกรรมใหก้บัเด็กในประเทศไทย ลาว 

พมา่ และเนปาลมากกวา่ 8,000 ราย

ปี จํานวนการผา่ตดั สถานที)

2554 48 O โรงพยาบาลสกลนคร

52 O โรงพยาบาลสรุนิทร์

50 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

120 O โรงพยาบาลศรนีครทิร ์คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลัยขอนแกน่

80 O โรงพยาบาลชลบรุี

100 O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม ่

129 W โรงพยาบาลแมส่อด

100 O โรงพยาบาลพทุธชนิราช

42 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์
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50 O โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

771

2555 24 O โรงพยาบาลน่าน

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลศรนีครนิทร ์คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลัยของแกน่

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบลพทุธชนิราช

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลชลบรุี

73 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลมหาราช นครศรธีรรมราช

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม่

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภกิข ุมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

2556 61 W โรงพยาบาล ศรสีะเกษ

อยูร่ะหวา่งดําเนนิงาน O โรงพยาบาลมหาราช นครเชยีงใหม่

70 W โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ อบุลราชธานี

138 W โรงพยาบาลแมส่อด

2557 68 W โรงพยาบาลสรุนิทร์

หมายเหต ุ"O" ภารกจิแบบตอ่เนืNอง และ "W" หมายถงึ ภารกจิออกหน่วยแพทยเ์คลืNอนทีN และผา่ตดัภายในหนึNงสปัดาห์

http://www.operationsmile.or.th/missions/reports/index.phtml

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการ

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ทําใหผู้ป่้วยทีNยากจนไดเ้ขา้ถงึการรักษาโรคปากแหวง่และเพดานโหว่

โดยไมเ่สยีคา่รักษาไดอ้ยา่งทันเวลาทัNวประเทศ   ภารกจิของมลูนธิฯิ สามารถแยกไดส้องประเภท

ภารกจิออกหนว่ยแพทยเ์คลื)อนที) และผา่ตดัภายในหนึ)งสปัดาห ์เป็นภารกจิในการใหบ้รกิารทางการแพทยอ์ยา่งเต็มรปูแบบ

โดยอาสาสมคัร ภารกจิแบบตอ่เนื)อง เป็นภารกจิในการสนับสนุนดา้นการเงนิใหก้บัโรงพยาบาลของรัฐ ในตา่งจังหวัด

เพืNอใหผู้ป่้วยทีNยากจนไดเ้ขา้รับการรักษาอยา่งทันทว่งที

 - ภารกจิออกหนว่ยแพทยเ์คลื)อนที) และผา่ตดัภายในหนึ)งสปัดาห์

เป็นภารกจิเฉพาะใหก้บัผูป่้วยยากไรท้ีNโรงพยาบาลจังหวัดไมม่ศีลัยแพทย ์หรอืผูป่้วยทีNมคีวามจําเป็นทีNไมส่ามารถเขา้ถงึระบบ

สาธารณสขุของประเทศไทย  ภารกจิรายสปัดาห(์เป็นภารกจิทีNใชร้ะยะเวลา 1 สปัดาหต์อ่ครั �ง) จะดําเนนิงานในบรเิวณ

ชายแดนของประเทศ อาทเิชน่ แมส่อด ซึNงอยูต่ดิชายแดนกบัประเทศพมา่ จังหวัดศรสีะเกษ และ จังหวัดอบุลราชธาน ี

ซึNงอยูใ่กลช้ายแดนของประเทศลาว และกมัพชูา

อาสาสมัครทางการแพทยใ์นสาขา ศลัยกรรม, กมุารเวช, วสิญัญ ี ระบบประสาท และพยาบาล จากทัNวประเทศจะรว่มกนั

ใหบ้รกิารศลัยกรรมในพื�นทีNหา่งไกลทีNขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย

เด็กทีNจะเขา้รับการผา่ตดัทําศลัยกรรมตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 6 เดอืนและมนํี�าหนัก 5 กโิลกรัมเป็นอยา่งนอ้ย
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ในแตล่ะภารกจิรายสปัดาห ์จะมอีาสาสมัคร 50-60 ทา่นทีNเป็นบคุลากรทางการแพทย ์ในการดําเนนิการผา่ตดัทํา

ศลัยกรรมนั�น จะมทีมีงานผา่ตดัศลัยกรรม 9 ทา่นตอ่หนึNงทมี ในการใหก้ารรักษาผูป่้วย 20-30 รายตอ่วัน

แพทยอ์าสาทีNเขา้รว่มภารกจิปกตจิะเป็นแพทยท์ีNปฏบิัตงิานในกรงุเทพ สว่นบคุลากรทางการแพทยอ์ืNนๆ โดย

ปกตจิะเป็นคนไทย ซึNงเป็นไปตามขอ้บังคบัทางกฏหมายในเรืNองคณุสมบัตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีเฉพาะทาง
คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีNยในการทําผา่ตดัศลัยกรรมโรคปากแหวง่ เพดานโหวจ่ะอยูท่ีN 35,000 บาท ทั �งนี�ไมร่วม

เวลาของบคุลากรทางแพทยท์ีNอาสาเขา้รว่มภารกจิ

 -ภารกจิแบบตอ่เนื)อง 
มลูนธิสิรา้งรอยยิHม ประเทศไทย เริNมดําเนนิการโครงการทางการแพทยแ์บบตอ่เนืNองเป็นครั �งแรก (เป็นครั �งแรก

ของมลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ทีNมเีครอืขา่ยทัNวโลก) ดว้ยการจัดกจิกรรมการเพิNมทนุเพืNอนําเงนิทนุทีNไดม้อบใหก้บัโรงพยาบาล

ทีNมศีลัยแพทยป์ฏบิัตงิานประจําทีNเขา้รว่มโครงการทีNขาดแคลนงบประมาณ ใหเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยทีNจําเป็นทีNใชใ้นการผา่ตดัทํา

ศลัยกรรมตามจํานวนผูป่้วยทีNกําหนดไว ้

คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีNยของภาระกจิตอ่เนืNองอยูท่ีN 15,000 บาทตอ่หนึNงภารกจิ โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการใชส้ถานพยาบาลของรัฐ

ดําเนนิการผา่ตดั

 - การดแูลรกัษาหลงัการผา่ตดั

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย ยังไดจั้ดหาบรกิารทางแพทย ์รวมทั �งการดแูลสขุภาพใหก้บัผูป่้วย เมืNอเห็นวา่

ผูป่้วยยังคงมคีวามจําเป็นในการดแูลรักษา อาทเิชน่ การทําฟัน การเขา้แคมป์ฝึกพดู การทําศลัยกรรม

ตกแตง่ใบหนา้ และผูป่้วยทีNไดรั้บการอนุเคราะหจ์ากมลูนธิเิป็นรายๆ ไป

 - มาตราฐานการดแูลระดบัโลก

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม มนีโยบายในดา้นการใหก้ารรักษาทางการแพทย ์อปุกรณท์ีNใชใ้นทางการแพทย์

ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพืNอใหเ้กดิความมัNนใจในความปลอดภยัและมคีณุภาพในการดแูลในผูป่้วยทกุคน

ทัNวโลก ทั �งนี�ยังไดม้กีารอบรมอาสาสมัครภายในประเทศ และรับรองผูเ้ขา้การอบรมเพืNอใหก้ารศลัยกรรมมคีวามปลอดภยัทีNสดุ

และเป็นไปตามมาตรฐานโลก

 - โครงการนกัศกึษา

ดว้ยความรว่มมอืจากสถาบันการศกึษาในประเทศไทย มลูนธิสิรา้งรอยยิ�มไดจั้ดตั �งชมรมนักศกึษาเพืNอเป็นการ

กระตุน้ใหนั้กศกึษามคีวามรูส้กึรับผดิชอบตอ่สงัคมและการเป็นอาสาสมัครรว่มกบัการสรา้งทักษะในการเป็นผูนํ้า 

องคก์รทีNใหก้ารสนับสนุนเบื�องตน้

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทย มผีูใ้หก้ารสนับสนุนหลายกลุม่ ซึNงสามารถแบง่ออกไดด้งันี�

2555 2556

บรษัิท 9,450,184               6,553,826      

ชมรมนักศกึษา 855,870                  2,688,896      

กลอ่งรับบรจิาค 228,292                  237,477         

ผูบ้รจิาครายบคุคล 1,769,465               2,723,611      

จัดปารต์ี�เพิNมทนุ 2,625,610               3,239,914      

ชมรม และ สมาคม 774,016                  1,376,217      

การจําหน่ายสนิคา้และจัดงาน 310,125                  1,418,165      

บรจิาคเป็นสิNงของ -                         301,645         

รวม 16,013,562             18,539,751    
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ความโปรง่ใสและการจัดทํารายงาน

มลูนธิสิรา้งรอยยิ�ม ประเทศไทยมกีารจัดทํางบการเงนิและการตรวจสอบการดําเนนิงานรายปี งบการเงนิประจําปี พ.ศ.2555

ไดรั้บการตรวจสอบจากบรษัิท ทซี ีคอนซลัติ�ง จํากดั เพืNอใหง้บการเงนิเป็นไปตามมาตราฐานสากล "IFRS"

ในปี พ.ศ. 2555 อาสาสมัครจํานวน 11 ทา่นไดส้ละเวลาทํางานใหก้บัมลูนธิฯิ โดยไมรั่บผลตอบแทนใดๆ อาสาสมัครกลุม่นี�

ไดอ้ยูก่บัมลูนธิฯิ เป็นครั �งคราว โดยเฉลีNยแลว้อาสาสมัครจะสละเวลาใหก้บัมลูนธิโิดยประมาณ 2.3 คนตอ่ปี พ.ศ.2555

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานของมลูนธิฯิ อยูใ่นเกณฑท์ีNตํNา ในปี พ.ศ.2555 อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารงานอยูท่ีN

รอ้ยละ 10 ของรายไดห้ลังจากรวมคา่ใชจ้า่ยโดยประมาณของเวลาทีNอาสาสมัครทางการแพทยส์ละเวลาใหใ้นแตล่ะภารกจิ

http://www.operationsmile.or.th/aboutus/supporters/index.phtml
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Receipts and Outgoings Charity: มลูนธิสิรา้งรอยยิHม (ประเทศไทย)

Audited Notional Notional Time Value Total

In Kind Volunteers 

THB THB THB THB

2012 2012 2012 2012

รายได้
เงนิบรจิาค 16,013,663             16,013,663 

รับบรจิาคเป็นสิNงขอและอาสาสมัคร 25,930,000   25,930,000 

อืNนๆ 84,607                   84,607        

รวม 16,098,270             -                25,930,000   42,028,270 

ผูป่้วยทีNเขา้รับการรักษา 696                        696            

คา่ใชจ้า่ยโครงการ

เงนิเดอืน 3,027,661               3,027,661   

คา่ใชจ้า่ยในภารกจิ 8,730,104               -                8,730,104   

คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษา 409,337                  409,337      

คา่ใชจ้า่ยผูป่้วยรายบคุคล 352,651                  352,651      

รวม 12,519,753             78% -                -              12,519,753 30%

คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน

เงนิเดอืน 2,310,045               14% 2,310,045   5%

บรหิารงานธรุการ 830,518                  5% 830,518      2%

รวม 3,140,563               20% -                -              3,140,563   7%

รวมคา่ใชจ้า่ย 15,660,316             97% -                -              15,660,316 37%

หกัมลูคา่เวลาอาสาสมัคร 25,930,000   25,930,000 

สว่นเกนิสทุธิ 437,953                  3% -                437,953      1%

รอ้ยละตอ่ภารกจิ  78% 30%
รอ้ยละตอ่คา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน 20% 7%

คา่ใชจ้า่ยตอ่คนไขห้นึNงคน 22,500                   22,500        
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