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ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

คืนยิม้ สวยให้ น้องด้ อยโอกาส
คืนยิม้ สวยให้ น้องด้ อยโอกาส เพื่อใช้ ดาํ เนินชีวติ ได้ ปกติ
โครงการอาสาสมั ค รแพทย์ พยาบาลไทย และนานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอย่ ูหัว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ หรื อ โครงการ
คืนรอยยิม้ สวย ปี 2555 มีพันธมิตรเพิ่ม โดยมีศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จ.นครนายก และ
โรงพยาบาลชลประทาน เสนอตัวเข้ าร่ วมโครงการ เปิ ดศนย์
ู รักษา ผ่าตัด ให้ แก่ประชาชนผู้
ยากไร้ และด้ อยโอกาส ทุพพลภาพ พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ร่ วมทังบริ
้ ษัท
เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปี
นวลพรรณ ลํ่าซํา กรรมการผู้ จัดการบริษัท เมืองไทยประกัน ภัย จํากัด (มหาชน)
กล่าวว่า บริ ษัทให้ การสนับสนุนโครงการคืนรอยยิ ้มสวย ให้ แก่ผ้ พู ิการปากแหว่ง เพดานโหว่ มาอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 โดยพบว่า เด็กที่ปากแหว่งเพดานโหว่จะมีปัญหาหลายด้ าน เช่น การดูดนม การ
กลืนนม และกลืนอาหารที่ยากลําบาก ปอดติดเชือ้ ง่าย สําลักอาหารเข้ าทางเดินหายใจ เมื่อเด็กๆ
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เหล่านี โ้ ตขึน้ ก็จะขาดความมั่นใจในการดําเนินชี วิต โดยเฉพาะการพูด การออกเสียงที่ไม่ชัดเจน
เหมือนคนปกติทวั่ ไป
"เด็กหลายคนที่ได้ เข้ ารับการผ่าตัดสามารถกลับไปใช้ ดําเนินชีวิตได้ ปกติ ได้ เห็นรอยยิ ้มสวยๆ
ของเด็กๆ สําหรับโครงการ ปี ที่ 3 มีผ้ ปู กครองติดต่อขอนําลูกหลานพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และ
ยากไร้ เข้ าร่วมโครงการถึง 200 คน ซึง่ บริ ษัทขอยืนยันว่า จะร่ วมช่วยเหลือสังคมไทยร่ วมกับโครงการ
ดีๆ เช่นนี ้ตลอดไป"
รั นดร์ สวัสดิ์ ชาเทราช "น้ องมะปราง" ด.ญ.ณัฐธยาน์ ชาเทราช วัย 1 ขวบ 6 เดือน ที่
ได้ รับการผ่ าตัดรั กษาอาการปากแหว่ งเพดานโหว่ ในโครงการอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล
ไทย-นานาชาติ จากประเทศสหรั ฐอเมริกา เล่าว่า รู้ สกึ เสียใจมากที่ร้ ู วา่ ลูกเกิดมาเพดานโหว่ และ
คิดตลอดเวลาว่า ต้ องทําทุกอย่างเพื่อรักษาลูกให้ หาย กระทัง่ ลูกอายุได้ 1 ขวบ จึงพาไปรักษาที่ จ.
ขอนแก่น และได้ ร้ ูจกั กับมูลนิธิตะวันฉาย ทางคุณหมอของมูลนิธิได้ แนะนําให้ เข้ าสมัครร่ วมเป็ นคนไข้
ในโครงการ ได้ รั บ การตอบรั บ โดยทัน ที หลัง ผ่ า ตัด ลู ก ร่ า เริ ง และน่ า จะหายเป็ นปกติ ใ นไม่ ช้ า
ขอขอบคุณคุณหมอจากต่างประเทศที่ช่วยรักษาน้ องมะปราง รวมทังเด็
้ กไทยคนอื่นๆ ให้ ได้ รับโอกาส
ดีๆ เช่นนี ้
คณะแพทย์ และพยาบาลที่เดินทางมาทําการรั กษาในโครงการนี ้ ประกอบด้ วย กลุ่ม
ศัลยแพทย์ พยาบาลไทย นานาชาติ ซึ่งเป็ นผ้ ูเชี่ยวชาญสาขาต่ างๆ กว่ า 45 ท่ าน จาก
มหาวิท ยาลั ย แพทย์ ต่ า งๆ ในสหรั ฐ อเมริ ก า อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์ วาร์ ด มหาวิ ท ยาลั ย
โคลัมเบีย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ฯลฯ โดยร่ วมกันออกทุนทรั พย์ ส่วนตัวในการเดินทาง
มาผ่ าตัดรั กษาผ้ ูป่วย ผ้ ูพิการ และทําการรั กษาตลอดระยะเวลาจนสิน้ สุดโครงการ ถือเป็ น
นํา้ ใจอันประเสริฐที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน
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