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โครงการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 
 “ 50 ปี ทันตาภิบาล : บรูณาการเพื่อเด็กไทยฟันดี ” 

 
หลักการและเหตุผล 

สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารและวิทยาการด้านทันตสาธารณสุข 
ส่งเสริมสนับสนุน และ พัฒนางานทันตสาธารณสุขแก่ทันตาภิบาล  เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสมาชิกกับสมาคมฯ   และทันตาภิบาลทั่วประเทศ  
ความหวังสูงสุดของสมาคมฯ คือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและวิชาชีพ    ทั้งนี้ทันตาภิบาลส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      ซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุข   
ที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ให้การดูแลสุขภาพช่องปากประชาชนทั้งในและนอกสถานบริการ ครอบคลุม
พ้ืนที่ในชุมชน และครัวเรือน  โดยมุ่งหวังเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

  
 สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 
จนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประชุมครั้งที่10  ทั้งนี้เพ่ือจะช่วยกันค้นหาแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดการ
พัฒนาทั้งระบบและความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากท่ีดีให้กับประชาชนในพ้ืนที ่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาวิชาการ      เพ่ือให้ทันตาภิบาล
มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการท่ีทันสมัย รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในระบบสุขภาพ และระบบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  มีนวัตกรรมเกิดขึ้นหลากหลายในพ้ืนที่ สามารถน าความรู้ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆไป
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและนโยบายรัฐบาลเพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชาชน ตลอดระยะเวลา 50ปี ที่มีการผลิตทันตาภิบาลในประเทศไทย  สมาคมทันตาภิบาลฯ จึงได้จัด
ประชุมวิชาการสมาคมฯครั้งที1่0 ขึ้น ในหัวข้อ“50 ปี ทันตาภิบาล :บูรณาการเพ่ือเด็กไทยฟันดี ” 
 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมรับทราบความเป็นมาและพัฒนาการของทันตาภิบาล 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ     
     ด้านทันตสาธารณสุข 
3. เพ่ือเป็นเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทันตาภิบาล เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

 
กลุ่มเป้าหมาย    :   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข(ทันตาภิบาล) นักวิชาการสาธารณสุข 

    และผู้สนใจ รวมจ านวน 250 คน                                                                                                                                          

ระยะเวลาจัดประชุม    :  วนัที่  26 - 28   พฤศจิกายน  2561 
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สถานทีจ่ัดประชุม   :    โรงแรมวังค า อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

                                                                                                                                                                      
รปูแบบ กิจกรรม และวิธีการจัดประชุม    

 1. การบรรยายพิเศษ / บรรยายวิชาการ 

 2. การน าเสนอผลงานวิชาการแบบ โปสเตอร์ และ Oral 

3. การมอบรางวัลทันตาภิบาลดีเด่น 
          4. มุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก           
          5. ประชุมสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย/ เลือกตั้งนายกสมาคม คนต่อไปและ 
              พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพจัดงานปี 2562 
 

งบประมาณ  

 ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พักและยานพาหนะของผู้เข้าประชุมเบิกจากต้นสังกัด 

 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าประชุมจ านวน250คนๆละ3,000บาท   เป็นเงิน  750,000 บาท
(ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้-31ตค.2561คนละ 3,000บาท หลัง 31ตค.2561คนละ3,500 บาท) 

ซึ่งจะน าไปใช้จ่ายดังนี้   
       1. ค่าตอบแทน ค่าท่ีพักและยานพาหนะวิทยากร       เป็นเงิน   40,000  บาท  

            2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเย็น(1มื้อ)    เป็นเงิน 450,000  บาท 

               วิทยากร ผู้เข้าประชุม ผู้เกษียณอายุ คณะกรรมการและผู้จัดประชุม            

            3 .ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง คณะกรรมการและผู้จัดประชุม     เป็นเงิน     70,000   บาท        

            4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการประชุม การประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน   100,000  บาท 

            5. ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าการแสดง ดนตรีและของที่ระลึก  เป็นเงิน    50,000   บาท 

    6. ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง              เป็นเงิน    40,000   บาท 

                                       (ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยใช้กันได้) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานให้เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม 

2.  ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน  
3.  ผู้เข้าร่วมประชุมมีขวัญ ก าลังใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพส่งผลให้ 
    เกิดการพัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งมีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน           

            
                                                                                                                                      
การประเมินผล   

          ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการประชุม 
                                                                                                                           
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

          สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 

                         

 

 

                                             
                                            (นางสาวรัชนี  ลิ้มสวัสดิ์)                  ผู้เสนอโครงการ 
                                     เลขานุการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 
 

                                                   
                                     (นางชลิดา  นครินทร์)                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                         นายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย 
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ก าหนดการประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 10 
“ 50 ปี ทันตาภิบาล : บูรณาการเพื่อเด็กไทยฟันดี ” 

ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมวังค า  อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย 
…………………………………. 

 
วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.30 น. พิธีเปิดการประชุม   

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรทันตาภิบาลดีเด่นประจ าปี  2561 
บรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาทันตาภิบาล”      
เยี่ยมชมผลงานวิชาการทันตาภิบาล (Poster Presentation) 
     โดย...ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

    10.30-12.00 น. บทบาททันตาภิบาลในทีมหมอครอบครัว PCC 
     โดย..วิทยากรจาก ม.เชียงใหม่        

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. ทันตาภิบาล : แนวทางบริการทันตกรรมผู้ป่วยโรคทางระบบ ?   

       โดย..วิทยากรจาก ม.แม่ฟ้าหลวง   
15.00-17.00 น. ประชุมสามัญประจ าปีสมาชิกสมาคมทันตาภิบาล 

 - เลือกตั้งนายกสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยคนใหม 
 - พิธีมอบธงแก่เจ้าภาพจัดงานปี 2562 

    18.00-22.00 น.    งานเลี้ยงสังสรรค์ และ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
 

วันที่  27  พฤศจิกายน  2561 
08.30-11.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ :1ทันตาภิบาล 1ผลงานเด่น(Oral Presentation) 
11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางไปศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน 
13.30-16.30 น. มองลึก  นึกไกล  ปรับวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน              

    โดย ท่าน ว. วชิรเมธี  ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน 

วันที่  28  พฤศจิกายน  2561 
09.00-10.30 น. R to R หนทางสู่ความส าเร็จด้านวิชาการ 

   โดย..วิทยากรจาก ม.แม่ฟ้าหลวง   
10.30 -12.00 น. เส้นทางสู่ฝันการประกวด“อสม.ดีเด่นสาขาทันตสุขภาพระดับเขต/ภาคเหนือ” 

    โดย..เครือข่ายจ.พะเยา 
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12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 น. อภิปรายปัญหาทั่วไปและปิดประชุม 

                           ................................................................................ 
                                                                                                                                             
หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ 14.45-15.00 น 
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