
รายงานการประชมุ 
ประชุมชี้แจงการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในเด็กปฐมวัย 

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่  ประจําป  2563 
ครั้งที่  1 /2563  วันที่  14  กุมภาพันธ  2563 

ณ  หองประชุมธารโบก  ชั้น  3  ตึกสกลมหาสังฆปรินายก  โรงพยาบาลอาวลึก 
ผูมาประชมุ 

1.นางสาวหัสยา  จิราวณิชานันท  ประธานโครงการ 
2.นางจุฬามณี  โตะเต   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองหิน 
3.นางพวงทิพย  ถาวรไชย    ครศููนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยา 
4.นางมนทิรา  คนเรียน   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแหลมสัก 
5.นางนารีย  รอดสงค   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหวายพน 
6.นางสาวนสับดี  ศักดิ์แกว  ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม 

7.นางสุภัค  ขาวขํา   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเรารอตุลอิสลาม 
8.นางรจนา  แสงมณี   ครศููนยพัฒนาเด็กเล็กบานคลองยา 
9.นางกชกมล  กองสิน   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนบ 
10.นางกาญจนา  มั่นการ   ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอาวลึกใต 
11.นางมณีรัตน  อินทรปาน  ครศููนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาลอม 
12.นางสาวกิตติยา  สุขชวง  ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเหนือ 
13.นางศิริลักษณ  อักษรผอม  ครูศนูยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเหนือ 
14.นางอรวรรณ  เลขกุล   โรงเรียนบานเขาแกว 
15.นางวราภรณ  โกมลพันธ  โรงเรียนบานบากัน 
16.นางสาววิภาพร  นันทรัตน  โรงเรียนบานกลางมิตรภาพท่ี  44 
17.นางสาวสุวรรณา  รําเพย  โรงเรียนบานอาวลึกนอย 
18.นางสาวสุพัตรา  แกวประกอบ  โรงเรียนวัดไพรสณฑ 
19.นางสาวจุฑารัตน  น้ําใส  โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธ ิ
20.นางสาวนริศรา  รักษศิร ิ  โรงเรียนบานเขาลอม 
21.นางสุรียรัตน  เดชแทน  โรงเรียนบานถ้ําเสือ 
22.นางสกีนะ  กิจรอบ   โรงเรียนบานหวยปริศนา 
23.นางชมัยภรณ  กลางรัก  โรงเรียนอาวลึก 
24.นางอรษา  กิจการ   โรงเรียนบานทุง 
25.นางสุพรรัตน  จันทพันธ  โรงเรียนบานคลองแรด 
26.นางสาววิลาวัณน  หาสุด  โรงเรียนบานเขางาม 
27.นางสาวสุธาทิพย  อภิชนวณิช  โรงเรียนบานศาลาพระมวง 
28.นางจิตรา  หาการ   โรงเรียนบานบางเจริญ 
29.นางสาวปวริศา  ถนอมชนาสิน  โรงเรียนบานคลองหิน 
30.นางพวงเพชร  เหล็กเพชร  โรงเรียนเทศบาลอาวลึกใต 
31.นางสาวศุภกานต  สุวรรณสังข  โรงเรียนอนุบาลกานตราช 
32.วาที่รอยตรีหญิงชฎาภรณ  ชูทอง โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม 
33.นางสาวประภัสสร  ทุงคาใน  โรงเรียนบานในยวน 
34.นางสาวจันทรสุดา  ชนะศร ี  โรงเรียนชุมชนบานอาวลึกเหนือ 
35.นางสาวนิภาพร  คงรงค  โรงเรียนบานหนองหลุมพอ 
36.นางพรรณทิพา  อาวลึกนอย  เลขานุการโครงการ    /ผูไมมาประชุม… 



ผูไมมาประชมุ 
1.ตัวแทนจากโรงเรียนบานชองไมดํา 
2.ตัวแทนจากโรงเรียน อบต.คลองหิน 
3.ตัวแทนจากโรงเรียนบานควนโอ 
4.ตัวแทนจากโรงเรียนสันติวิทยา 
5.ตัวแทนจากโรงเรียนบานแหลมสัก 
6.ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลมุสลิม 
7.ตัวแทนจากโรงเรียนบานนาเหนือ 
8.ตัวแทนจากโรงเรียนบานทุงสูง 
9.ตัวแทนจากโรงเรียนบานบางเจริญ 
11.ตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลรามเดชา 
11.ตัวแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชองไมดํา 
12ตวัแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.อาวลึกนอย 
13.ตวัแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานใหม 
14.ตัวแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม 
10.ตัวแทนจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลาง 
 

ผูเขารวมประชุม 
-ไมมี 

เริ่มประชมุเวลา  09.00น. 

ประธานกลาวเปดและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  สรุปสาระ/ประเด็นสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
 1.1  สรุปผลการประกวดหนูนอยฟนดี  ปงบประมาณ  2562  ไดแก  เด็กชายพิชาภพ  ศรีสุข  โรงเรียน
ชุมชนบานอาวลึกเหนือ 

ที่ประชุม  :   รับทราบ และรวมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับรางวัลหนูนอย  ฟนดี 

 1.2  สรุปกิจกรรมและผลการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย  ปงบประมาณ  2562 

ที่ประชุม  :   รับทราบและเห็นดวยกับผลการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย  ปงบประมาณ  2562 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากรายงานการประชุม 

 -ไมมี            

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องพิจารณาในที่ประชุม 

 เลขานุการนําเสนอกิจกรรมหลักในการดําเนินการโครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  ซึ่งจะตอง
ดําเนินการในปงบประมาณ  2563  เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของจากทุกหนวยงานรวมกันพิจารณาและวางแผนการ
ดําเนินงานรวมกันตอไป  โดยมีกิจกรรมหลัก  ดังนี ้
 1.การดําเนินงานทาฟลูออไรดวานิชในเด็กปฐมวัยครั้งที่  1  ประจําป  2563    
 2.การประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลสงเสริมทันตสุขภาพระดับเพชร 
 3.การประกวดมุมแปรงฟน 

/4.มหกรรม... 



 4.มหกรรมสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและเห็นชอบใหกลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลอาวลึก เปนผูรับชอบการ
ดําเนินการตรวจรักษา   ดําเนินการกิจกรรมตางๆตามแผนที่กําหนด  โดยหลังจากที่ประชุมมีมติให วางแผนการ
ดําเนินการแลว  มอบหมายใหกลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลอาวลึก  เปนผูรวบรวมและแจงแผนการดําเนินการ 
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในหนวยงานอ่ืนๆทราบและรวมดําเนินการตอไป  
เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการมีประสิทธิภาพ  โปรงใส    
  นอกจากนี้ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาวางแผนการดําเนินงานโครงการ  เพื่อจัดทําแผน    การ
ดําเนินงานโครงการฯ  ดังนี ้
 1.การดําเนินงานทาฟลูออไรดวานิชจะเริ่มดําเนินงานในเดือนมิถุนายน  2563  โดยทางโรงพยาบาลจะสง
หนังสือแผนการทาฟลูออไรดวานิชในเด็กนักเรียน  ใหกับทางศูนยพัฒนาเล็กและ/โรงเรียนอนุบาลทราบ 
 2.การประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลสงเสริมทันตสุขภาพระดับเพชร  ที่ประชุมเสนอใหมี
คณะกรรมการเขาประเมินฯ  ในเดือนมิถุนายน  2563  และจะมีการทําหนังสือแจงอีกครั้ง 
 3.การประกวดมุมแปรงฟน  ที่ประชุมเสนอใหมีคณะกรรมการเขาประเมินฯ  ในเดือนมิถุนายน  2563    
และจะมีการทําหนังสือแจงอีกครั้ง 
 4.มหกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย   
    4.1  ใหมีการจัดประกวดหนูนอยฟนดีรอบแรก  ในวันที่  21  กุมภาพันธ  2563  เวลา  09.00 – 
12.00 น.  ณ  หองทันตกรรม  โรงพยาบาลอาวลึก  จังหวัดกระบี ่
     4.2  ใหมีการจัดประกวดหนูนอยฟนดีอําเภออาวลึก  ในวันที่  13  มีนาคม  2563  เริ่มลงทะเบียน
เวลา  08.30  น.    ณ  หองประชุมธารโบก  โรงพยาบาลอาวลึก  อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่   โดยจะเชิญ
กรรมการจากภายนอกรวมดวยเพ่ือใหความยุติธรรมในการตัดสิน  โดยเชิญกรรมการจากกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว  
และกลุมงานทันตกรรมโรงพยาบาลอาวลึก 
     4.3  ใหมีการจัดมหกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย  ในวันที่   13  มีนาคม  2563            
เวลา  08.30  -  16.30 น.  ณ  หองประชุมธารโบก  โรงพยาบาลอาวลึก  อําเภออาวลึก  จังหวัดกระบี่   กิจกรรม
ในวันงานประกอบไปดวย  การประกวดหนูนอยฟนดีอําเภออาวลึก  กิจกรรมสัมพันธสงเสริมดานทันตสุขภาพระหวาง
ครู  ผูดูเด็ก  ผูรับผิดชอบศูนยฯ  ผูปกครอง  และนักเรียน  แลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนปฐมวัย 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
      
     (นางพรรณทิพา  อาวลึกนอย) 
      เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
      
            (นางสาวหัสยา  จิราวณิชานันท) 
     ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
             ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 



การประกวดหนูน้อยฟันดีประจําอาํเภอ

(รอบแรก)  

วนัท ี 21  กมุภาพนัธ์  2563

ณ  ห้องทันตกรรม  โรงพยาบาลอ่าวลึก





การประกวดหนูน้อยฟันดีประจําอาํเภอ

(รอบตัดสิน)  

วนัท ี 13  มนีาคม  2563

ณ  ห้องธารโบก  โรงพยาบาลอ่าวลกึ

อาํเภออ่าวลกึ  จังหวดักระบี





มหกรรมส่งเสริมทนัตสุขภาพในเด็กปฐมวยั

อาํเภออ่าวลกึ  จังหวดักระบี

วนัท ี 13  มนีาคม  2563

ณ  ห้องธารโบก  โรงพยาบาลอ่าวลกึ

อาํเภออ่าวลกึ  จังหวดักระบี






