
 

Oral  Presentation ปี 61 

ล ำดับ ชื่อเร่ือง จังหวัด ผู้น ำเสนอ โทรศัพท์ Email 
O1 การอุดฟนักรามน า้นมโดยวิธี SMART TECHNIC  

: การประเมินผลระยะเวลา 6 เดือน 
โรงพยาบาลสมุทรปราการอ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270 

นางสาวจรรยารตัน์  เลก็ใจซื่อ    
นางอุบลวรรณ ดา้รงรตัน ์

092 081 9729 Dental.nun@hotmail.com  
ID Line : 2929NOON 

O2 เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลการด้าเนินงานรักษาทันตก
รรมนักเรียน โดยรถบสัท้าฟัน โรงพยาบาลสามเงา 
อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 

โรงพยาบาลสามเงา อ้าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  

นายธนกร  มะโนเป็ง 
นางสาวกัลยรัตน์ สืบสายจันทร์ 

083 623 4620 chomphoo-jj@hotmail.com 
ID Line : chomiilover 

O3 การส่งเสริมพฤติกรรมเด็กไทยฟันดีตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 

รพ.สต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพสิัย  
จ.ศรีสะเกษ 

นางสาวถนอม   สุปัตต ิ   086 249 9161 tsupatti@gmail.com 

O4 ดาราฟันดี ไทยแลนด์ 4.0 ภายใตค้วามร่วมมือของ

ผู้ปกครอง ครู และทันตบุคลากร 

รพ.สต.ตะค่า อ.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี 

นางสาวปฐมพร   ฉาบสุววณ 081 587 6757  n_nong_one@hotmail.com      
 ID Line : nuengfinst 

O5 กระบวนการ AIC ช่วยป้องกันนักสูบหน้าใหม ่
 

โรงพยาบาลบางปลามา้  
อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุร ี

ศราวุธ ทองไพรวรรณ 
นุพงษ์  จันทน์วัฒน์ 
ปาณิสรา  ทองไพรวรรณ 

081 857 8522 yungsara@hotmail.co.th 

O6 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูสู้งอายุกลุ่มตดิเตียง 

ด้านทันตกรรมในคลินิกหมอครอบครัว 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์    
จ.อุบลราชธานี 

นางอารยา สง่าเขียว 
นางนันท์ธีญา คูณทว ี

081 265 5865 araya.sk13@gmail.com 
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ล ำดับ ชื่อเร่ือง จังหวัด ผู้น ำเสนอ โทรศัพท์ email 
P1 รูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

ผู้สูงอายุ ต้าบล Long Term Care  
โดยกระบวนการ 7 ข 
 

สถานีอนามัยเฉลิม 
พระเกียรติ 70 พรรษา 
นวมินทราชินี บ้านนิคม กม.5  
จ.ประจวบครีีขันธ ์

นางวาสนา  พูลสวัสดิ์    081 015 4136 vasana123456@gmail.com 

P2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับจ้านวนฟันผุในเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลนาบ่อค้า อ้าเภอเมือง
ก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 

รพ.สต.แม่นารี หมู่ 5  
ต.นาบ่อค้า อ.เมือง  
จ.ก้าแพงเพชร 

นายอนุศักดิ์ เพชรัตน ์ 094 959 1212 anusak2136@gmail.com 

P3 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในต้าบล
สองคอน อ้าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

รพ.สต.สองคอน   
อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี 34340 

นางสาวฐิติพร ศรีพันธ์   086 964 4699 Thitiporn.Sriphant@gmail.com    
ID Line : benzkathong 

P4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : ฟันสวย ยิ มสดใส 
สูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน...(ปี 2 ขาเคลื่อน) 

รพ.สต. บ้านนาบอน  
อ. ค้าม่วง จ.กาฬสินธุ ์

นายทินกร ถิ่นวรแสง 098 104 4356 tuytuythinnakorn2017@gmail.com 
ID Line : tuytuythinnakorn 

P5 CIPPA MODEL สร้างกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
ผู้ปกครอง ลดฟันผุในเด็ก 0-2 ปี ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านจร้าใหม่ 

รพ.สต.บ้านจร้าใหม่  
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

นางสาวจันจิรา  จันทร 098 264 0208 janjira_1432891@windowslive.com 

P6 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน 
โดยใช้สติกเกอร์รูปฟัน 3 สี 

โรงพยาบาลสบปราบ  
ต.สบปราบ  อ.สบปราบ  
จ.ล้าปาง 

ลัดดา  พิมภา   095 181 7083 pimphaladda@gmail.com 

P7 การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด้านทันตสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตภายใต้เครือข่ายชุมชน 

โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์   
อ.สว่างวีระวงศ์  จ.อุบลราชธานี 

ราตรี  พันที   
 

082 449 4561 Jam_jam1.16@hotmail.com   
ID Line : jam30062534 

P8 ชุมชนใส่ใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมี่ฟันดี รพ.สต.บางปลาม้า  
จ.สุพรรณบุรี 

นางสาวธิดารัตน์ ยกย่อง 094 352 6069  Aomthida@hotmail.com 

P9 โครงการการประเมินการใช้สีย้อม Ezy Gel Plaque 

Checker ระยะเริ่มต้น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. นางสาววาลี ชูคดี 086 498 1869 Walee.c@hotmail.com 

P10 แบบจ้าลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ CARIES 

PREDICTION MODEL 

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
เชียงใหม ่

นางน ้าผึ ง รัตนวิบูลย์ 053 800 316 honeyratt@yahoo.com 
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