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โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 
  “ การพัฒนาทันตาภิบาล สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านทันตสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนางานทันตสาธารณสุขแก่ทันตาภิบาล  เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯและทันตาภิบาลทั่วประเทศ  ความหวังสูงสุดของสมาคมฯคือ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและวิชาชีพ            
ทั้งนี้ทันตาภิบาลจะส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ให้การดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนทั้งในและนอกสถานบริการ ครอบคลุมพื้นที่ในชุมชน และครัวเรือน  
โดยมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย    จัดประชุมวิชาการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 มาจนถึงปัจจุบันนับเป็นการประชุมครั้งท่ี9 ทั้งนี้เพื่อจะช่วยกันค้นหาแนวทางในการด าเนินงานใหเ้กิดการพัฒนาทั้ง
ระบบและความก้าวหน้า ในการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาการเพื่อให้ทันตาภิบาลมีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการที่ทันสมัย ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระบบสุขภาพ และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นหลากหลาย สามารถน าความรู้ ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ    ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ และนโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย4.0” 
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยจึงได้จัดประชุมวิชาการสมาคมฯ 
ครั้งท่ี9 ขึ้น ในหัวข้อ “การพัฒนาทันตาภิบาลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ” 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านทันตสาธารณสุข 
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพของประชาชนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนางานใน

พื้นที่ของตนเอง 
3. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทันตาภิบาล เกดิเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

 
กลุ่มเป้าหมาย  :  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล)  นักวิชาการสาธารณสุข   
                        และ ผู้สนใจ  จ านวน  250 คน    
 
ระยะเวลาจัดประชุม    :  วันท่ี  28 - 30   พฤศจิกายน  2560 

 
สถานทีจ่ัดประชุม   :    โรงแรมภูเขางามรสีอร์ท  จังหวัดนครนายก 
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รูปแบบ กิจกรรม และวิธกีารจัดประชุม  
   

1.การบรรยายพิเศษเรื่อง“ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาทันตาภิบาล” 
2.การมอบรางวัลทันตาภิบาลดเีดน่และมอบของที่ระลึกแก่ผูเ้กษียณอายุราชการ 
3.การบรรยายเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวตกรรมสื่อทันตสาธารณสุข 
4.น าเสนอผลงานทางวิชาการทันตสาธารณสุข 
5.Talk show “กินให้แซ่บ แบบปลอดภัย”      
6.การสรา้งบุคลิกภาพยุคดิจติัล                                                                                      
7.มุฑิตาจิตผู้เกษียณอาย ุ
8.ศึกษาพื้นที่ส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภาพ 
9.การประชุมสมาชิกสมาคมฯประจ าปี 
 

งบประมาณ  

 ค่าลงทะเบียนจากผูเ้ข้าประชุมจ านวน 250คนๆละ2,500 บาท เป็นเงิน 625,000 บาท 

   (ลงทะเบียนตั้งแต่บัดน้ี-31ตค.2560 คนละ 2,500 บาท   หลัง 31ตค.2560 คนละ 3,000 บาท  ) 

 ซึ่งจะน าไปใช้จ่ายดังนี ้  
 

  1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน   ส าหรับผูเ้ข้าประชุม / วิทยากร / 
      ผู้เกษียณอายุ /ผูร้ับเชิญ /คณะท างานและผู้จดัประชุม  
  3. ค่าที่พักวิทยากร ผู้เกษียณอายุ และ ผู้จดัประชุม        
  4. ค่าเดินทาง วิทยากรและผู้จัดประชุม           
  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารในการประชุม การประชาสัมพันธ์  และของที่ระลึก 
  6. ค่าตกแต่งสถานท่ี และค่าการแสดง/ดนตร ี
  7. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ยานพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุม เบกิจากต้นสังกัด   
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
สังคม 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน เพื่อก้าวสู่ “ ไทยแลนด์ 4.0 ” 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีขวญั ก าลังใจ และภาคภูมิใจในสายงาน/วิชาชีพส่งผลให้เกดิการพัฒนาเครือข่ายทีเ่ข้มแข็งมีความสมัพันธ์

ที่ดีในการท างานร่วมกัน 
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การประเมินผล   

          ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประชุม 
                                                                                                                           
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

          สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 

                         

 

                                                
                                                         
                                         
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(นางสาวรัชนี  ลิ้มสวสัดิ์)            ผู้เสนอโครงการ 
 

    เลขานุการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 
 

 

 
    
 
                            (นางชลิดา  นครินทร์)           ผู้อนุมัตโิครงการ 
           

               นายกสมาคมทันตาภบิาลแห่งประเทศไทย 
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ก าหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภบิาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 
เรื่อง  “การพัฒนาทันตาภิบาล สูยุ่คไทยแลนด ์4.0   ” 

วันที่  28 - 30 พฤศจิกายน  2560 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท  จังหวดันครนายก 
 
 

28 พฤศจิกายน 2560   

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น.  พิธีเปิดการประชุม  

มอบรางวัลทันตาภบิาลดีเด่นประจ าปี 2560   

และมอบของที่ระลึกแก ่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2560                                                                                                           

การบรรยายพิเศษเรื่อง“ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาทันตาภบิาล” 

    โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

10.30 -12.00 น. การพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสือ่ทันตสาธารณสุข 

   โดย   วิทยากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

13.00-16.00 น.  บทบาททันตาภิบาลในทีมหมอครอบครัว 

      โดย วิทยากรจากส านกังานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว   

18.00-21.00 น. มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ และสังสรรค์ผู้เข้าประชุม                                                                                                                    
29 พฤศจิกายน 2560   
09.00-12.00 น. น าเสนอผลงานทางวิชาการทันตสาธารณสุข  

      โดย  ทีมงานวิชาการ 

13.00-15.00 น. “กินให้แซ่บ แบบปลอดภยั”              

      โดย “ยิ่งศักดิ์ ยิ่งแซบ” 

15.00 -17.00 น. ศึกษาพื้นที่ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ จ.นครนายก 

30 พฤศจิกายน 2560   

09.00-12.00 น. การสร้างบุคลิกภาพยุคดิจิตัล   

       โดย   วิทยากร จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

13.00-15.00น. 

 

 

ประชุมสมาชิกสมาคมฯ ประจ าป ี2560   

พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพจัดประชุมคร้ังต่อไป  และปิดการประชุม                           

         

หมายเหต ุ     10.00-10.30 น,15.00-15.30 พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

                                  12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวนั 



 
                                    

 
ใบสมัครลงทะเบียน 

ก าหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 
เรื่อง  “ การพัฒนาทันตาภิบาล สู่ยุคไทยแลนด์  4.0 ” 

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จงัหวัดนครนายก 
 
ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณาเขียนตัวบรรจง/หรือพิมพ์ข้อความ)      
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...................................นามสกุล....................................... 
ต าแหน่ง.....................................สถานท่ีปฏิบัติงาน..................................................   
สถานท่ีติดต่อ………........ถนน..............................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์................. 
โทรศัพท์............................................โทรสาร............................................................ 
E-Mail…………………….………………….Line………………………………………. 
ช าระเงินค่าลงทะเบียน  (กรุณาท าเครื่องหมายใน   ) 

- ลงทะเบียนตั้งแต่บดันี้ – 31 ตุลาคม 2560   คนละ 2,500 บาท 
- ลงทะเบียนหลัง 31 ตลุาคม 2560   คนละ 3,000 บาท 
- ไม่รับลงทะเบียนหน้างานประชุม 

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่  www.tantathai.org “ลงทะเบียนประชุมวิชาการ” 
 โอนเงินเข้าบัญช ี    ออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช    ชื่อบัญชี  นางสาวหนูจ้อย  รามทัศน ์  
เลขบัญชี   986 – 12623-34                                  ช่ือผู้โอน...................................โอนวันที.่................จ านวนเงิน
..................บาท     
ส่งแบบลงทะเบียนพร้อมส าเนาใบโอนเงินได้ที่   fax 075-343406-7 
 e-mail : oildomon@hotmail.com       id line :  mumoooil                                                                                     
 
ประเภทของอาหาร   ธรรมดา              มังสวิรัติ                      อิสลาม 
การเข้าประชุม      เข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงาน 
                           เข้าร่วมประชุมอย่างเดยีว 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่  
โทร.  087-8913679  นางสาวหนูจ้อย  รามทัศน ์
โทร.  096-4701617   นางสาวนิศานาถ ไกร 
โทร.  093-7935225   นางจิราพร  คงทอง 
โทร.  083-5215359  นางสาวชฎารัตน์  ธรฤทธิ ์

………………………………………….. 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขที่รับลงทะเบียน............... 
วันที่รับ.................................... 



 

กรอบการน าเสนอผลงานวชิาการแบบวาจา(Oral Presentation)                                                                                          

การประชมุวชิาการสมาคมทนัตาภบิาลแหง่ประเทศไทย ครัง้ที่ 9 

เรือ่ง  “ การพฒันาทนัตาภบิาล สูย่คุไทยแลนด ์ 4.0 ” 

วนัที ่28-30 พฤศจกิายน 2560  ณ โรงแรมภูเขางามรสีอรท์ จงัหวดันครนายก 

 

1. ชือ่ผูน้ าเสนอ.......................................... สมาชกิสมาคมทนัตาภบิาลฯตลอดชพีเลขที.่.....................  
      

เร ือ่ง.......................................................................................................................................... 
 
สถานทีต่ดิตอ่.............................................................................................................................. 

             
โทรศพัทท์ีท่ างาน.............................มอืถอื..................................โทรสาร................................. 

            

           E mail………..………………………………………..……Line………….………………………….…………… 
             

      2.บทคดัยอ่ 1 หนา้กระดาษ A4 ไมเ่กนิ 500 ค า  ประกอบดว้ย 
 2.1  ชือ่โครงการ /ชือ่เรือ่ง 

2.2  ชือ่สกลุนักวจิัย  ต าแหน่ง  สถานทีท่ างาน 

2.3 เนื้อหาประกอบดว้ย 
 2.3.1 ทีม่าของปัญหาและวัตถปุระสงค ์

 2.3.2 วธิดี าเนนิการ/กจิกรรมทีท่ า รวมถงึกลุม่ตวัอย่าง วธิกีารศกึษา สถานการณ์  
                   ระยะเวลา การวเิคราะหข์อ้มูล 
 2.3.3 ผลการศกึษา สรุป เสนอแนะ 

  
      3.จดัท าเอกสารฉบบัเต็ม ไมเ่กนิ 7หนา้ A4 
 

      4. สง่แบบฟอรม์การน าเสนอผลงานวชิาการ  บทคดัยอ่และเอกสารฉบบัเต็ม ทาง E-Mail: 
  

           pussadec@gmail.com  หรอื sana1406@gmail.com ภายในวนัที ่30 กนัยายน  2560 
 
      5. คณะกรรมการฯ ไดร้ับเอกสารแลว้ จะแจง้กลบัใหท้า่นทราบ และสง่ผลการพจิารณาการตอบรับการน าเสนอผลงาน 

          วชิาการทาง E-mail ภายในวันที ่1 พฤศจกิายน 2560   ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกน าเสนอผลงาน จะไดร้ับเกยีรตบิัตร 
          และแตม้คะแนนสะสม 1 แตม้เพือ่เป็นตน้ทนุในการคดัเลอืก(รบัทนุ)ไปน าเสนอผลงานวชิาการในตา่งประเทศเป็น 

          ล าดบัตน้ๆ 
 
      6. การน าเสนอผลงาน เป็นการน าเสนอแบบวาจา  (Oral Presentation)  

 
      7. ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดจ้าก   คณุผสุด ี จนัทรบ์าง  และ   คณุองัศณา  ฤทธิอ์ยู ่    
          โทรศพัท ์ 02-590-4204,   086-991-5349   086-014-2785 
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