~1~

รายงานการประชุมร่วมดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย และกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน อาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลทุ่งช้าง
ผู้มาประชุม
1. นายณัฐนนท์
เนาวกูล
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ชานาญการ
2. นางจีวนัน
ไชยโย
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านนาพิ
3. นางเกศรา
เตชะ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปางแก
4. นางสาวสุภาพร
อุ่นถิ่น
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปอน
5. นางสาวมาลี
แซ่ว่าง
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านนาสอด
6. นางสาววาสนา
วงศ์วาท
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านศาลา
7. นางนิจวิภา
ตรรกนรเศรษฐ์ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98
8. นางสาวนิสาชน
มิ่งมิตรวิบูรลย์ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านแพะกลาง
9. นางทรงพร
อินสองใจ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเฟือยลุง
10. นางชนิกาญจน์
ภัทรศยานนท์ ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านนาเลียง
11. นางศุภลักษณ์
โนราช
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์
12. นางจันทร์สม
อ่อนสุวรรณ ตาแหน่ง ครู ศพด.ตาบลทุ่งช้าง(บ้านเฟือยลุง)
13. นางสาวพิชญาภา จิรกิจวัฒนะวงค์ ตาแหน่ง ครู ศพด.ตาบลทุ่งช้าง(บ้านแพะกลาง)
14. นางสาวเกษวฎี
โทปุรินทร์
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเวียงสอง
15. นางสาวมณฑาวรรณ์ ตุ้มม่วง
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านปางแก
16. นางกาญจนา
ท้าวคาม
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านนาเลียง
17. นางสาวจิรารัตน์
ระลึก
ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านป่าเปือย
18. นางอรวรรณ
รัตนวงศ์
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง
19. นางสาวอภิญญา
สุขธนวุฒโฒ ตาแหน่ง ครู ศพด.บ้านมณีพฤกษ์
20. นางสาวสิริวิมล
ดวงทา
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาสอด
21. นางเบญจมาศ
เปียงใจ
ตาแหน่ง ครู ศพด.เทศบาลตาบล งอบ
22. นางสาวสาลิกา
แปงคาใส
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนเพียงหลวง 7
23. นายณัฐพล ทายะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาในอาเภอทุ่ง
ช้าง ที่เข้าร่วมประชุมในครังนี ขอขอบคุณที่บุคลากรทางการศึกษาทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเห็นความสาคัญ
ในการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของทางโรงพยาบาลทุ่งช้าง ประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งสืบเนื่อง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 นายณัฐพล ทายะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน ผู้รับผิดชอบงานโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน อาเภอทุ่งช้าง ได้แจ้งกระบวนการ
ทางานตามกิจกรรม และสรุปผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2563
4.2 สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคในแต่ละกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
4.3 แนวทางการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย (กลุ่มเด็กวัยเรียน
และสามเณร) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงินประมาณ จากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การเสนอโครงการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัยและผู้ป่วย
โรคเบาหวานขึน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านทันตสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพใน
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทังเกิดการพัฒนางานทันตสาธารณสุขในพืนที่อาเภอทุ่งช้าง ประจาปีงบประมาณ
2564
มติที่ประชุม เห็นชอบ
5.2 การจัดประชุมเชิงวิชาการครูและเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเรื่องการพัฒนาระบบการให้บริการเด็กวัย
เรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย ประจาปีงบประมาณ 2564
- นางสาวสุชาดา กาเนิดมงคล ครูโรงเรียนบ้านปางแก เสนอการจัดประชุมดังกล่าวควรจัดกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม อาจจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิพย์ หรือวันหยุด เพราะ ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยทันตสาธารณสุข
สอนระดับปฐมวัย ไม่สะดวกในการฝากคาบสอนในวันทาการกับคณะครูท่านอื่นๆได้ ถ้ามีการประชุมในวันทาการ
เกรงว่าทางผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่อนุมัติให้มาร่วมประชุม
- นางจี ว นั น ไชยโย ครู โรงเรี ย นบ้ านน าพิ เสนอการจั ด อบรม ก็ ค วรเป็ น ช่ ว งปิ ด ภาคเรีย น โรงเรีย น
ระดับประถมศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 มีกาหนด ปิด-เปิด ภาคเรียน 2/2563 พร้อมกันในระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
มิติที่ประชุม ควรจัดในวันเสาร์-อาทิพย์ และอาจเป็นช่วงปิดภาคเรียน 2/2563 เพื่อสามารถนาความรู้
ไปใช้ในภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมและไม่กระทบต่อกิจกรรมการเรียน
การสอน
5.3 กรณีโรงเรียนมีการโยกย้ายตาแหน่ง อาจขาดความต่อเนื่องของครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยทันต
สาธารณสุข การส่งต่อข้อมูลและดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามกลุ่มวัย
- นางศุภลักษณ์ โนราช ครูโรงเรียนมณีพฤกษ์ เสนอควรมีโรงเรียนแกนนาครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยทันต
สาธารณสุข ถ้ามีครูในโรงเรียนย้าย ก็ยังมีโรงเรียนแกนนาช่วยในการแนะนาครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง
- นางเบญจมาศ เปียงใจ ครู ศพด.เทศบาลตาบลงอบ เสนอควรมีคู่มือสาหรับผู้ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยทันตสาธารณสุข ถ้ามีการเปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบก็สามารถศึกษาจากคู่มือได้ อีกทังควรมีกลุ่มไลน์ หรือ
เฟสบุ๊ค ที่เป็นช่องทางการปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินการงานอนามัยทันตสาธารณสุข เพื่อ
สื่อสารข้อมูลระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลได้อย่างคล่องตัว
-นางณัฐพล ทายะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ รับเรื่องไว้เพื่อ
หามติที่ประชุม
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-เสนอชื่อโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนแกนนาศูนย์ประสานงานการดาเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
พิจารณาคัดเลือก ตาบลละ 1 โรงเรียนประถมศึกษา และ 1 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , มติที่ประชุม
ตาบลปอน โรงเรียนมณีพฤกษ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง
ตาบลงอบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลงอบ
ตาบลทุ่งช้าง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลทุ่งช้าง(บ้านเฟือยลุง)
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
ลงชื่อ...........................................ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายณัฐพล ทายะ)

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายณัฐนนท์ เนาวกูล)

