
ก ำหนดกำรส ำรวจสุขภำพช่องปำก ผู้ที่เคยรับบริกำรทันตกรรมจำกหน่วยบริกำรทำงทันตกรรมเคลื่อที่ 
เพื่อประชำชนด้อยโอกำสในเขตท้องถิ่นทุรกันดำร มูลนิธิ พอ.สว 

 

วันที่ รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

 
29 สิงหาคม 2559 

 
- จัดประชุมชี้แจงการ
ประสานงานและการด าเนินงาน
ในพื้นที่ฯ 
 

 
โครงการวิจัยฯ 

- ประชุมทบทวนองค์ความรู้ในการ
ส ารวจสุขภาพช่องปาก ในระบบ 
ICDAS แก่ทันตบุคคลากร             . 
อาสาสมัครและแจ้งก าหนดการการ
ส ารวจความคงอยู่ ในพื้ นที่ ของ
บุคคล ผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม
จากหน่วยบริการฯ มูลนิธิ พอ.สว 

30 สิงหาคม - 
  16 กันยายน  2559 

 - ส่งก าหนดการ การส ารวจและ
เอกสารข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องใน
การส ารวจฯ ให้แก่ กศน.จังหวัด
ต่างๆ 

โครงการวิจัยฯ 

 

19 กันยายน – 
21 ตุลาคม 2559 

 
- เชิญประชุมครู กศน.อาสาสมคัร  กศน.จังหวัด 

 -  ชี้ แจงขั้นตอนการด าเนินการ
ส ารวจฯความคงอยู่ ในพื้นที่ของ
บุคคล ผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม
จากหน่วยบริการฯ มูลนิธิ พอ.สว. 
ตามรายชื่อที่ได้รับการมาจากทาง
โครงการวิจัยฯ                         ..                                
**เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ** 

21 ตุลาคม – 
7 พฤศจิกายน 2559 

 

 - ครูกศน.อาสาสมัคร ส่งผลการ
ส ารวจ ความคงอยู่ในพื้นที่ของ
บุคคลผู้เคยได้รับบริการทันตกรรม 
จากหน่วยบริการทันตกรรม พอ.สว. 
ให้แก่โครงการวิจัยฯ 

กศน.จังหวัด 

 - สามารถส่งได้ทั้งรูปแบบไฟล์ หรือ
เอกสาร กรณีที่ส่งไฟล์หรือเอกสาร
มาให้แล้ว รบกวนโทรแจ้งกับทาง
โครงการวิจัยฯ 

7 - 11 พฤศจิกายน 59 
 

- ทางโครงการวิจยัฯส่งกลบั
รายนามบุคคลที่จะต้องได้รบัการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก ต่อกศน.
จังหวัด 

โครงการวิจัยฯ 

 

14 - 25 พฤศจิกายน 2559 
 

 - กศน.จังหวัด เป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมครู กศน.อาสาสมัคร และ
ทันตบุคคลากรอาสาสมัคร  

กศน.จังหวัด 

- ชึ้แจงขั้นตอนการด าเนินการออก
ตรวจสุขภาพช่องปากบุคคลฯ และ
จัดท าแผนการ ออกตรวจฯเป็นราย
พื้นที่  โดยประกอบด้วยรายนาม
คณะตรวจฯ(ครู, ผู้ตรวจ ,ผู้บันทึก) 
วัน เวลา ตรวจ  ส่งให้ทำงมูลนิธิ 
พอ.สว. (เพื่อด าเนินการออกค าสั่งฯ
ให้บุคคลออกปฎิบัติงาน) 
 - ส่งเอกสารการเงินตามรูปแบบโครง 
การที่ก าหนดส่งใหท้ำงโครงกำรวิจัยฯ 



วันที่ รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

28 พฤศจิกายน – 
  8 ธันวาคม 2559 

- มูลนิธิ พอ.สว.ออกค าสั่งฯ        .             
ใ ห้ ค รู ก ศน . อ า ส าสมั ค รและ                 
ทั นตบุคคลากร  อาสาสมัค ร              
ออกปฏิบัติ ง านตรวจสุขภาพ               
ช่องปากบุคคล เป็นรายพื้นที่ 

มูลนิธิ พอ.สว. 

 

13 – 30 ธันวาคม 2559 
 

- ครูกศน.อาสาสมัครและทันต
บุคคลากรอาสาสมัคร ออกตรวจ
สุขภาพช่องปากบุคคลที่ระบุใน
พื้นที่ก าหนด บันทึกข้อมูล และ
ส่งข้อมูลผลการตรวจฯ พร้อมทั้ง
เอกสารการเงินกลับโครงการวิจัย  

ครูกศน.
อาสาสมัคร  

และ 
ทันตบุคคลากร 

ทางโครงการวิจยัจะสง่  
1. เอกสารบันทึกข้อมูล 
2.ถุงมือ  
3.ปากกา 
4.ฟลูออไรด์วานิช 
5.เอกสารการเงิน 

3 – 15 มกราคม 2560 
 

 - โครงการวิจัยฯ ส่งเงิน            .

ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการ
ออกตรวจสุขภาพช่องปาก ให้แก่
ครูกศน.อาสาสมัคร และ        .               
ทันตบุคคลากร อาสาสมัคร 

โครงการวิจัยฯ 

 

3 – 31 มกราคม 2560  
 

 - โครงการวิจัยฯประมวลผลการ
ส ารวจและการตรวจสุขภาพช่อง
ปากฯ 

โครงการวิจัยฯ  

 

 
ส่งข้อมูลรำยชื่อส่งกลับมูลนิธิ พอ.สว ให้ระบุผู้รับดังนี้ 
 

ผู้รับ : ทพ.ศิริชัย ชูประวัติ 
ที่อยู่ : ส านักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                                                     

693 ถนนบ ารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ 10100 
 
ส่งเอกสำรให้ทำงโครงกำรวิจัยฯ ให้ระบุผู้รับดังนี้  
 

ผู้รับ : นางสาวนุรียะฮ์ ใบนานา  (ผู้ประสานงานโครงการ ) 
ที่อยู ่: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข ( โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกหน่วยทัตกรรม

เคลื่อนที่เพ่ือประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว.) คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

ส่งไฟล์เอกสำรมำได้ที่  E-mail : dentcmu.mobile@gmail.com  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 094-7542020 


