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รายงานการประชุมวางแผนการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุม่ วัย และกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน อาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 23 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้มาประชุม
1. นายมงคล
ลัคนาเลิศ
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
2. นายณัฐนนท์
เนาวกูล
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
3. นางจีวนัน
ไชยโย
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านนาพิ
4. นางเกศรา
เตชะ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปางแก
5. นางสาวสุภาพร
อุ่นถิ่น
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปอน
6. นางสาวมาลี
แซ่ว่าง
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านนาสอด
7. นางสาววาสนา
วงศ์วาท
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านศาลา
8. นางนิจวิภา
ตรรกนรเศรษฐ์ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98
9. นางสาวนิสาชน
มิ่งมิตรวิบรู ลย์ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านแพะกลาง
10. นางทรงพร
อินสองใจ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเฟือยลุง
11. นางชนิกาญจน์
ภัทรศยานนท์
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านนาเลียง
12. นางศุภลักษณ์
โนราช
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์
13. นางจันทร์สม
อ่อนสุวรรณ
ตาแหน่ง ครู ศพด.ตาบลทุ่งช้าง(บ้านเฟือยลุง)
14. นางสาวพิชญาภา
จิรกิจวัฒนะวงค์ ตาแหน่ง ครู ศพด.ตาบลทุ่งช้าง(บ้านแพะกลาง)
15. นางสาวเกษวฎี
โทปุรินทร์
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเวียงสอง
16. นางสาวมณฑาวรรณ์ ตุ้มม่วง
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านปางแก
17. นางกาญจนา
ท้าวคาม
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านนาเลียง
18. นางสาวจิรารัตน์
ระลึก
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านป่าเปือย
19. นางอรวรรณ
รัตนวงศ์
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุง่ ช้าง
20. นางสาวอภิญญา
สุขธนวุฒโฒ
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านมณีพฤกษ์
21. นางสาวสิริวมิ ล
ดวงทา
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาสอด
22. นางเบญจมาศ
เปียงใจ
ตาแหน่ง ครู ศพด.เทศบาลตาบล งอบ
23. นางสาวสาลิกา
แปงคาใส
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเพียงหลวง 7
24. นายณัฐพล ทายะ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอทุ่งช้าง ที่เข้าร่วม
ประชุมในครังนี ขอขอบคุณที่บุคลากรทางการศึกษาทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเห็นความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจของทางโรงพยาบาลทุ่งช้าง ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที1่ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลทุ่งช้าง “โรงพยาบาลทุ่งช้าง คุณภาพ คูค่ ุณธรรม” ภายในปี พ.ศ. 2564
1.2 ภารกิจ ของโรงพยาบาลทุ่งช้าง “จัดการให้บริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน”
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง

-
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
4.1 ประธาน เชิญนายณัฐพล ทายะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน ผูร้ ับผิดชอบงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุม่ วัย และกลุม่ ผู้ป่วยเบาหวาน อาเภอทุ่งช้าง ได้แจ้งวัตถุประสงค์และสรุปผลการดาเนิน
โครงการประจาปีงบประมาณ 2563
4.2 สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย (กลุ่มเด็กวัยเรียนและ
สามเณร) ประจาปีงบประมาณ 2563
4.3 การจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุม่ วัย (กลุ่มเด็กวัยเรียนและสามเณร) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงินประมาณ จากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอโครงการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยและผู้ป่วยโรคเบาหวานขึน
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านทันตสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพในกลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
รวมทังเกิดการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในพืนที่อาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ 2564
มติ เห็นชอบ
5.2 การจัดประชุมเชิงวิชาการครูและเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการเด็กวัยเรียน โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย ประจาปีงบประมาณ 2564
- นางสาวสุชาดา กาเนิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านปางแก เสนอการจัดประชุมดังกล่าวควรจัดในวันเสาร์-อาทิพย์ เพราะ ครู
ผู้รับผิดชอบงานครูผรู้ ับผิดชอบงานอนามัยทันตสาธารณสุข สอนระดับปฐมวัย ไม่สะดวกในการฝากคาบสอนในวันทาการกับคณะ
ครูท่านอื่นๆได้ ถ้ามีการประชุมในวันทาการ เกรงว่าทางผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่อนุมัติให้มาร่วมประชุม
- นางจีวนัน ไชยโย ครูโรงเรียนบ้านนาพิ เสนอการจัดอบรม ก็ควรเป็นช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
สั งกั ด สพป.น่ า น เขต 2 มี ก าหนด ปิ ด -เปิ ด ภาคเรี ย น 2/2563 พร้ อ มกั น ในระหว่ า งวั น ที่ 1 เมษายน 2564 ถึ งวั น ที่
15 พฤษภาคม 2564
- นางสาวขนิษฐา จิตรกว้าง ครู ศพด.บ้านปางแก เสนอเพิ่มเติมว่าในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตารางการเปิด - ปิด
ภาคเรียน ไม่ตรงกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 อีทังยังมีสถานการณ์ โรคระบาท โควิด 2019 อีก ดังนัน
ถ้าจะจัดประชุมควรเป็นวัน เสาร์-อาทิตย์ ไม่อย่างนันก็ต้องสั่งปิดนักเรียนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อเข้าร่วมการประชุม มีผลต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มิติที่ประชุม ควรจัดในวันเสาร์-อาทิพย์ และอาจเป็นช่วงปิดภาคเรียน 2/2563 เพื่อสามารถนาความรู้ไปใช้ในภาคเรียน
ที่ 1/2564 เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและไม่กระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
5.2 กรณีโรงเรียนมีการโยกย้ายตาแหน่ง อาจขาดความต่อเนื่องของครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยทันตสาธารณสุข การส่งต่อ
ข้อมูลและดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุม่ วัย
- นางศุภลักษณ์ โนราช ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์ เสนอควรมีโรงเรียนแกนนาครูผรู้ ับผิดชอบงานอนามัยทันตสาธารณสุข ถ้า
มีครูในโรงเรียนย้าย ก็ยังมีโรงเรียนแกนนาช่วยในการแนะนาครูที่ยา้ ยมาปฏิบตั ิหน้าที่แทนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
- นางเบญจมาศ เปียงใจ ครู ศพด.เทศบาลตาบลงอบ เสนอควรมีคู่มือสาหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูผรู้ ับผิดชอบงานอนามัย
ทันตสาธารณสุข ถ้ามีการเปลีย่ นครูผรู้ ับผิดชอบก็สามารถศึกษาจากคู่มือได้ อีกทังควรมีกลุ่มไลน์ หรือเฟสบุ๊ค ที่เป็นช่องทางการ
ปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินการงานอนามัยทันตสาธารณสุข เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงเรียนและ
โรงพยาบาลได้อย่างคล่องตัว
-นางณัฐพล ทายะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ รับเรื่องไว้เพื่อหามติที่ประชุม
-เสนอชื่อโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนแกนนาศูนย์ประสานงานการดาเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก พิจารณาคัดเลือก
ตาบลละ 1 โรงเรียนประถมศึกษา และ 1 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , มติที่ประชุม
ตาบลปอน โรงเรียนมณีพฤกษ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง
ตาบลงอบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลงอบ
ตาบลทุ่งช้าง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลทุ่งช้าง(บ้านเฟือยลุง)
มติ เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ผู้รับผิดชอบจะเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย ไปให้สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ และจะดาเนินการกาหนดจัดประชุมจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังทางโรงเรียน เมื่อ
ทางโรงเรียนได้รับหนังสือเชิญ ประชุม แล้วขอให้ทางโรงเรียนส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม มายังโรงเพยาบาลทุ่งช้าง ด้วยเพื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ดาเนินการจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างเตรียมไว้รองรับ และจะกาหนดจัดการประชุมให้ทนั ก่อนเปิด
ภาคเรียน ที่ 1/2564
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ...........................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายณัฐพล ทายะ)
ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายณัฐนนท์ เนาวกูล)

