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ทพญ. ดร. วราภรณ์ บุญแก้ ววรรณ
ประวัตกิ ารศึกษา
๑. ทันตแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ทบ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.
๒๕๓๔-๒๕๔๒
๒. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสังคมศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข (ปร.ด.) สาขาเอก
มานุษยวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙
(หมายเหตุ หลักสูตรต่อเนื่องปริญญา โท-เอก)
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่ อง SWEETS & CHILDREN; SENSES, CONSUMER
CULTURE AND SOCIETY
บทความวิชาการ
๑. The Children World and The Sweets, PWPA, vol. 65 p. 112-115, 2007.
๒. “เคล็ด(ไม่)ลับสาหรับเครื อข่ายเด็กไทยฟั นดี” ใน แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาเครื อข่าย
โรงเรี ยนเด็กไทยฟั นดี, หน้ า๑๐๘-๑๑๑ สานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย,สิงหาคม
๒๕๕๓.
๓. “การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เรื่ องทันตสุขภาพ” ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรี ธรรมราช ใน คูห่ ู
ฟั นดี ปี 2553: คูห่ โู รงเรี ยนส่งเสริมทันตสุขภาพระดับเขต ปี 2553 หน้ า๒๒-๒๔, บริ ษัท
พีเค แมกซ์ดีไซน์จากัด จากัด,๒๕๕๔.
๔. “การควบคุมการบริโภคอาหาร/ขนม ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ” ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
นครศรี ธรรมราช ใน คูห่ ฟู ั นดี ปี 2553: คูห่ โู รงเรี ยนส่งเสริ มทันตสุขภาพระดับเขต ปี 2553
หน้ า๔๔-๔๖, บริษัท บริษัท พีเค แมกซ์ดีไซน์ จากัด,๒๕๕๔
๕. “การแปรงฟั นหลังอาหารกลางวันด้ วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์” ศูนย์อนามัยที่ ๑๑
นครศรี ธรรมราช ใน คูห่ ฟู ั นดี ปี 2553: คูห่ โู รงเรี ยนส่งเสริ มทันตสุขภาพระดับเขต ปี 2553
หน้ า๖๓-๖๕, บริ ษัท บริษัท พีเค แมกซ์ดีไซน์ จากัด,๒๕๕๔
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๖. “เส้ นทางความสาเร็จสายใยรักทันตะ” ใน ถอดบทเรี ยนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่
และเด็กภายใต้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว, เอกสารสิ่งตีพิมพ์ สานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย, ๒๕๕๖.
๗. คูม่ ือการดาเนินงานคูห่ เู ด็กไทยฟั นดี จ. นครศรี ธรรมราช, คณะกรรมการฯ, เอกสารสิ่ง
ตีพิมพ์ มปท. ๒๕๕๐ ๒๕๕๒
ประสบการณ์ การทางาน
๑. อ. พิเศษ ม.ชีวิต : ผู้ดแู ลรับผิดชอบและสอนวิชา ยุทธศาสตร์ สขุ ภาพ ๓ หน่วยกิต ๔๕ ชม.
(หลักสูตรศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต) , สถาบันการเรี ยนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยชีวิต (ศรป.
นครศรี ธรรมราช) ปี การศึกษา ๒๕๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖)
๒. อ.พิเศษ วสศ. :ผู้ดแู ลรับผิดชอบสอนวิชาทันตกรรมชุมชน ๒๐ชม. นักศึกษาทันตาภิบาล วสศ.
ยะลา ฝึ กภาคปฏิบตั ใิ นหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิทยานิพนธ์ ป.โท ของ นิสิต มสธ. เรื่ อง “ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การดาเนินงานทันตสุขภาพใน รร. ของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชน จ.นครศรี ธรรมราช ปี พ.ศ. ๒๕๕๒”
๔. หัวหน้ าโครงการงานทันตสาธารณสุข รพ. จะแนะ อ.จะแนะ จ. นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๒๒๕๔๓, รพ. ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรี ธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒, ศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรี ธรรมราช กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙ รับผิดชอบดูแลขับเคลื่อนนโยบายทันต
สาธารณสุข งานผู้สงู อายุ แม่และเด็ก วัยเรี ยน และงานด้ านวิชาการต่างๆ ในพื ้นที่ ๗ จังหวัด
ภาคใต้ ตอนบน
- โครงการวัฒนธรรมองค์กรกับความเป็ นหนึง่ พ.ศ. ๒๕๕๑
- โครงการสายธารแห่งชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๑
- โครงการหนูน้อยเรี ยนรู้ควู่ ิจยั พ.ศ. ๒๕๔๓
- โครงการฟั นสะอาด เหงือกแข็งแรง พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๔,๒๕๕๐-๒๕๕๖
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- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทนั ตสาธารณสุขใน รพ.สต. ปี งบประมาณ ๒๕๕๖. จ.พังงา
- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้งานทันตสาธารณสุขภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖. วันที่ ๑๑-๑๔
มิย. ๒๕๕๖ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรี ธรรมราช
-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก ภายใต้ สายใยรักแห่งครอบครัว เขต๑๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙
- โครงการสูงวัย..ฟั นสวย เขต ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗
- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถอดบทเรี ยนต้ นแบบสุดยอดผู้สงู วัยฟั นดี เขต ๑๑ พ.ศ.
๒๕๕๗.
- โครงการยิ ้มสดใสเด็กไทยฟั นดี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙
- โครงการเครื อข่ายโรงเรี ยนเด็กไทยฟั นดี เขต๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖
- โครงการตาบลส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗
- โครงการคูห่ เู ด็กไทยฟั นดี เขต๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
- โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เขต๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
- โครงการเสริมสร้ างพลังพหุภาคีเพื่อพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อย่างมีสว่ นร่วมด้ วย
กระบวนการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๕๓
- โครงการพลังแห่งรัก ๓ วัยใส่ใจสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓
- โครงการพัฒนากลไกนโยบายและระบบบริหารจัดการงานทันตสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๕๖
- โครงการพัฒนาแผนสุขภาพเขต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
- โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สขุ ภาพช่องปากเขต๑๑, ศูนย์อนามัยที่ ๑๑, ๒๕๕๖.
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้ านการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กเล็กในชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๗
๕. ร่วมทีมงานโครงการ ต. นมแม่ ภายใต้ สายใยรักแห่งครอบครัว ต. บางจาก อ.เมือง จ.
นครศรี ธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๗, -โครงการอาเภอคุณภาพดี ๘๐ ปี ยงั แจ๋ว พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖,
โครงการบริหารคุณภาพงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม (HPMQA: Health
Promotion Management Quality Awards) ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕, โครงการสังคมเอื ้ออาทร
๘๐ ปี ยงั แจ๋ว ปั่นจักรยานเสวนาผู้สงู วัย, ๗-๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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๖. ถอดบทเรี ยน ; -CUP สายใยรักแห่งครอบครัวด้ านทันตะ เขต ๑๑
- เส้ นทางสูค่ วามสาเร็จ ศพด. กะไหล จ.พังงา
๗. ภารกิจนิเทศตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ตัวแทนกรมอนามัย) พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๗
; งานทันตสาธารณสุข, งานผู้สงู อายุ
๘. คณะกรรมการต่างๆ ได้ แก่
- โครงการรณรงค์เครื อข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒
- การประเมินผล โรงเรี ยนส่งเสริมสุขภาพ คูห่ เู ด็กไทยฟั นดี ระดับอาเภอ และระดับ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒
- การประเมินผลโครงการ บ๊ ายบาย ขวดนม น ้าอัดลม ขนมกรุบกรอบใน ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จังหวัดนครศรี ธรรมราช (พ.ศ. ๒๕๕๒)
- การประเมินผลโรงเรี ยนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เขต ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗
- ประกวดผลงานวิชาการงานวิจยั เขตตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกวดโครงงานสุขภาพนักเรี ยน ระดับภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ.ภูเก็ต
- วิพากษ์งานโครงการนักศึกษาทันตแพทย์ฝึกภาคปฏิบตั ิ รพช. พ.ศ. ๒๕๕๕
- สายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๙
- ประกวดผลงานวิชาการ “ สร้ างทีม สร้ างพลังสูฝ่ ันคนใต้ ฟันดี“
งานประชุมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ๒๑-๒๕ ธค.พ.ศ. ๒๕๕๘ รร. วังใต้ จ.สุราษฎร์ ธานี
๙. วิทยากร :
- “ขนมหวาน น ้าอัดลม: ประสบการณ์การบริโภคหวานในเด็กผ่านกระบวนการสร้ างผัสสะ
ทางสังคมวัฒนธรรม” การประชุมวัฒนธรรมบริโภคนิยม, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๒๕๔๙ จ.
กรุงเทพฯ
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- “ โลกของเด็กกับความหวาน“ , การประชุมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๕๐ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
- “ระบาดวิทยากับความเป็ นมนุษย์ เรื่ อง Disease” การประชุมสัมมนาวิชาการ พ.ศ.
๒๒๕๕๐ สานักวิจยั สังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี
- “สุขภาพช่องปาก สุขภาพองค์รวม คุณภาพชีวิต”, การประชุม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และดาเนินงานทันตสุขภาพแบบองค์รวม, ๑๗ กพ. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมทวินโลตัส
นครศรี ธรรมราช
- “เครื อข่ายโรงเรี ยนเด็กไทยฟั นดี”, การประชุม การขับเคลื่อนงานเครื อข่ายโรงเรี ยน
เด็กไทยฟั นดี จ. ระนอง จ.ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔ และพ.ศ.๒๕๕๕
- “ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กคุณภาพ แหล่งเรี ยนรู้แบบยัง่ ยืนในชุมชน”, การประชุมขับเคลื่อน
งานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กคุณภาพ เขต๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงแรมแกรนด์ปาร์ ค จ.
นครศรี ธรรมราช
- “การส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุระยะยาว”, การประชุมการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
สุขภาพในผู้สงู อายุ โรงแรมที่นี่ดี จ.ระนอง, โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ ธานี ,
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
“ยุทธศาสตร์ สง่ เสริมทันตสุขภาพผู้สงู อายุ”, การประชุมการส่งเสริมทันตสุขภาพ
ผู้สงู อายุ จ.ระนอง ๒๕๕๗
- “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในเด็กปฐมวัย”, การประชุม การขับเคลื่อนงานส่งเสริ ม
ทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย จ.พังงา พ.ศ.๒๕๕๗
- “วิถีชีวิต..กับการดูแลช่องปาก” การประชุมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ติดเชื ้อHIV
(กลุม่ สายป่ าน) , ศูนย์อนามัยที่๑๑, พ.ศ. ๒๕๕๙

