แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….

ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสาวผองศิริ
สกุล : ระมั่ง
ตําแหนง : นักวิชาการ
สาธารณสุข ชํานาญการ
หนวยงาน :
สสจ.เชียงใหม
ที่อยู : 10 ถ.โชตนา ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
มือถือ : 080-5001716
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-211048-50 ตอ 123
แฟกซ :
053-211740
E-mail :
Pong042004@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- เผยแพรให
- ผูปวยจิตเวชและ - เผยแพรให
บุคลากร
ญาติ (มารดา)
บุคลากร
จํานวน 2 คน ที่ สาธารณสุขของ
สาธารณสุขของ
หมดหวังในชีวิต สํานักงาน
สํานักงาน
ใหกลับมามี
ความหวัง รูสึกดี
ตอตัวเอง และมี
กําลังใจในการ
ตอสูตอไป

จังหวัดเชียงใหม
ความ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขมแข็ง
ทางใจ
- ร.ร.วัฒ
เชียงใหม เขต 1
โนทัยพายัพ
ชื่อ : นางสาววิลาวัณย
- ร.ร.
สกุล : ศรีสวัสดิ์
ตําแหนง : ศึกษานิเทศกชํานาญ ชลประทาน
ผาแตก
การพิเศษ
- ร.ร.ยุพราช
หนวยงาน :
วิทยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1
ที่อยู : ชั้น 4 อาคารอํานวยการกลาง
ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000
มือถือ : 084-0409552

เทคนิค
การคุย
กับลูกวัยรุน
- ร.ร.วัฒ
โนทัยพายัพ
- ร.ร.
ชลประทาน
ผาแตก
- ร.ร.ยุพราช
วิทยาลัย

เครือขาย
พระสงฆ

พอแม
เลี้ยงบวก
- ร.ร.อนุบาล
เชียงใหม
(ประถม)
- ร.ร.ชล
ประทานผา
แตก

ชื่อ : พระอภิชาต ชยาภิรโต
หนวยงาน : วัดจําลอง
ที่อยู : 57 ม.5 ต.บานกาด
อ.แมวาง จ.เชียงใหม 50360
มือถือ : 087-7891097
E-mail :
Saranya.41@hotmail.com

ชื่อ : พระครูสมุหวิเชียร คุณธมฺโม
หนวยงาน : วัดเจดียแมครัว
ที่อยู : 94 ม.3 ต.แมแฝกใหม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
มือถือ : 084-1775221
โทรศัพท : 053-848489
แฟกซ : 053-848489
E-mail :
maefa_jd@hotmail.com

หมายถึง อําเภอเดียวกัน
ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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แผนการนําสื่อไปใช
ความเขมแข็ง เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- กิจกรรม
- กิจกรรม
- กิจกรรม
ปองกัน แกไข ปองกัน แกไข ปองกัน แกไข
ปญหา พัฒนา ปญหา พัฒนา ปญหา พัฒนา
เด็กเยาวชน
เด็กเยาวชน
เด็กเยาวชน
กลุมเสี่ยง ให
กลุมเสี่ยง ให
กลุมเสี่ยง ให
หางไกลสิ่งเสพ หางไกลสิ่งเสพ หางไกลสิ่งเสพ
ติด ปญหา
ติด ปญหาตางๆ ติด ปญหา
เชน การติดเกม ตางๆ เชน การ ตางๆ เชน การ
การมั่วสุม ของ ติดเกม การมั่ว ติดเกม การมั่ว
สุม ของเยาวชน สุม ของเยาวชน
เยาวชน โดย
โดยปรับใช
โดยปรับใช
ปรับใช
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ตามสภาวะ
ตามสภาวะ
ตามสภาวะ

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
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วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นายเมธี
สกุล : วงศวีระพันธุ
ตําแหนง :
หนวยงาน :
โรงพยาบาลนครพิงค
ที่อยู : 159 ม.10 ต.ดอนแกว
อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
มือถือ : 085-8646311
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-999258
แฟกซ :
053-999222
E-mail :
vongmay@gmail.com

- งาน
สุขภาพจิต ร.ร.
- หนวยงาน
โครงการที่
เกี่ยวของ

- งาน
สุขภาพจิต ร.ร.

- งาน
สุขภาพจิต ร.ร.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 2
ชื่อ : นายสัมฤทธิ์
สกุล : พวงยอด
ตําแหนง : ศึกษานิเทศก
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 2
ที่อยู : ม.1 บานหนองอาบชาง
ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม
50180
มือถือ : 084-3664353,
085-7220807
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-465555-7 ตอ 110
E-mail :
Sr_rite_ph@hotmail.com
samrite@gmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.สันทราย
วิทยาคม
- ร.ร.บานปาติ้ว
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.นวมินทรา
ชูทิศ พายัพ

- ร.ร.สันทราย
วิทยาคม
- ร.ร.บานปาติ้ว
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.นวมินทรา
ชูทิศ พายัพ

- ร.ร.สันทราย
หลวง
- ร.ร.บานปาติ้ว
(ขยายโอกาส)

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
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วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสาวสุมิตรพร
สกุล : จอมจันทร
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลฝาง
ที่อยู : อ.ฝาง จ.เชียงใหม
50110
มือถือ :
โทรศัพทที่ทํางาน :
แฟกซ :
E-mail :

- เยาวชนใน ร.ร.
พื้นที่ ต.เวียง อ.
ฝาง จ.เชียงใหม
จํานวน 8 แหง

-

-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 3
ชื่อ : นายอรุณ
สกุล : จี๋คีรี
ตําแหนง : ศึกษานิเทศก
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 3
ที่อยู : สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 3
อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110
มือถือ : 080-5018501
E-mail :
Aroon_jee@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.บานเวียง
ฝาง (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.เวียงแหง
วิทยาคม
- ร.ร.ไชย
ปราการ

- ร.ร.บานเวียง
ฝาง (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.เวียงแหง
วิทยาคม
- ร.ร.ไชย
ปราการ

- ร.ร.บานเวียง
ฝาง (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.บานดอน

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสาวเสาวลักษณ
สกุล : ยาสุวรรณ
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลพราว
ที่อยู : อ.พราว จ.เชียงใหม
50190
มือถือ : 081-7836954
โทรศัพทที่ทํางาน : 053-475271,
053-475293 ตอ 101,102,113
แฟกซ :
053-475271 ตอ 103
E-mail :
luckfasai@yahoo.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- การอบรม ร.ร. - เปดในการ
- ใชสื่อกับกลุม
ประชุมผูปกครอง
พอแม
นักเรียน ม.4
จํานวน 40 คน
- การประชุมแกน นักเรียน
และจัดกิจกรรม
นําหรือผูปกครอง - ใชในสื่อผาน
ตอเนื่อง
ของนักเรียน
วิทยุชุมชนใน
- การใหความรู
- ใชในกลุม
พื้นที่
อสม. เพื่อขยาย - เปดในหอ
Matrix . OSCC
ผลในชุมชน
กระจายขาว

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

เชียงใหม เขต 4
ชื่อ : นายวิวัฒน
สกุล : แกวเสมอตา
ตําแหนง : ศึกษานิเทศก
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 4
ที่อยู : ถ.เชียงใหม-ฮอด
ต.สันกลาง อ.สันปาตอง
จ.เชียงใหม 50120
มือถือ : 081-5306907
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-823222 ตอ 27
E-mail :
Noi133@hotmail.com

- ร.ร.สันปา
ตองวิทยาคม
- ร.ร.หางดงรัฐ
ราษฎร
อุปถัมภ
- ร.ร.สารภี
วิทยาคม
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.บานสัน
ปาสัก

- ร.ร.สันปาตอง
วิทยาคม
- ร.ร.หางดงรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ
- ร.ร.บานสันปา
สัก

ชื่อ : พระใบฎีกากิตติชัย
กิตติสาโร
หนวยงาน : วัดเขื่อนผาก
ที่อยู : ต.เขื่อนผาก อ.พราว
จ.เชียงใหม 50190
มือถือ : 081-0259662
โทรศัพท : 053-475100

แผนการนําสื่อไปใช
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- นําไปใช
- นําไปใช
- นําไปใช
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
ปองกันและแกไข ปองกันและ
ปองกันและ
ในกลุมแมบาน แกไขในกลุม
แกไขในกลุม
กลุมเยาวชน
แมบาน กลุม
แมบาน กลุม
เยาวชน กลุมผู
เยาวชน กลุมผู กลุมผูติดเชื้อ
ติดเชื้อ ฯลฯ
ติดเชื้อ ฯลฯ
ฯลฯ

ชื่อ : พระใบฎีกาทศพร โกวิโท
หนวยงาน : วัดหัวริน
ที่อยู : 12 ม.11 ต.ทุงสะโตก
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120
มือถือ : 082-3842417
E-mail :
Tossapron2009@hotmail.com

- แกไขปญหา
ยาเสพติดใน
กลุมวัยรุน
- สงเสริมกลุม
ตางๆ ใหมีความ
ตระหนักในการ
ทํางาน

เครือขาย
พระสงฆ

พอแม
เลี้ยงบวก
- ร.ร.บาน
หวยสม

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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- อบรมกลุม
วัยรุนพรอม
วัยรุนพรอม
ผูปกครองเพื่อให
มีความรักความ
ผูกพันใน
ครอบครัว

-

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางวรางคณา
สกุล : เผาวงศา
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
ที่อยู : 2 ม.8 ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
50220
มือถือ : 081-6813171
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-495571
แฟกซ :
053-495505
E-mail :
phaowongsa@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- คลินิกกายและ
จิตพิชิตโรคเรื้อรัง
ใน ร.พ.
- คลินิกสุขภาพจิต
- วันมหกรรม
สุขภาพกายและ
จิตพิชิตโรคเรื้อรัง
อ.ดอยสะเก็ด
- ชมผูสูงอายุ
อ.ดอยสะเก็ด

- พอแมยุคใหมใส
ใจลูกรัก ฟูมฟกให
ไดวัคซีนใจ
- วัยรุนวัยใส กู
วิกฤต เด็กไทยใน
อนาคต

- กิจกรรมสงเสริม
ครอบครัวเปนสุข
- กิจกรรมดอย
สะเก็ดรวมพลัง
สรางครอบครัว
เปนสุข
- เสริมสราง
คุณภาพชีวิต
เด็กไทยใน ร.ร.
- กิจกรรม
คาราวาน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เชียงใหม เขต 5
ชื่อ : นางนฤมล
สกุล : จันทรเขียว
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 5
ที่อยู : ต.หางดง อ.ฮอด
จ.เชียงใหม 50240
มือถือ : 089-9999151
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-461089 ตอ 122
E-mail :
Naruemol_w@hotmail.com

- ร.ร.บานยางปยง
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.ดอยเตา
วิทยาคม
- ร.ร.แมตื่น
วิทยาคม

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน
- ร.ร.บานยาง
เปยง (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.ฮอด
วิทยาคม
- ร.ร.ดอยเตา
วิทยาคม
- ร.ร.แมตื่น
วิทยาคม

เครือขาย
พระสงฆ

พอแม
เลี้ยงบวก
- ร.ร.บาน
ปอสลี

ชื่อ : พระครูสมุหวิเชียร คุณธมฺโม
หนวยงาน : วัดเจดียแมครัว
ที่อยู : 94 ม.3 ต.แมแฝกใหม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
มือถือ : 084-1775221
โทรศัพท : 053-848489
แฟกซ : 053-848489
E-mail :
maefa_jd@hotmail.com

ชื่อ : พระประพันธ อรุโณ
หนวยงาน : วัดเจดียแมครัว
ที่อยู : 94 ม.3 ต.แมแฝกใหม
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก

65

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
- กิจกรรม
- กิจกรรม
- กิจกรรม
ปองกัน
ปองกัน
ปองกัน
แกไขปญหา แกไขปญหา แกไขปญหา
พัฒนาชมรม พัฒนาชมรม พัฒนาชมรม
ผูสูงอายุและ ผูสูงอายุและ ผูสูงอายุและ
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
ทั่วไป แกน ทั่วไป แกน ทั่วไป แกน
นํากลุม
นํากลุม
นํากลุม
องคกรตางๆ องคกรตางๆ องคกรตางๆ
ในชุมชน
ในชุมชน
ในชุมชน
กลุมเด็ก
กลุมเด็ก
กลุมเด็ก
เยาวชน
เยาวชน
เยาวชน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักศึกษาฯ
นักศึกษาฯ
นักศึกษาฯ

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
66

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางนพวรรณ
สกุล : อุปคํา
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลจอมทอง
ที่อยู : อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม 50160
มือถือ : 081-9619910
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-341218-9
แฟกซ :
053-341521
E-mail :
Psy_cth@hotmail.com

- ใชประกอบการ
บรรยายเปน
วิทยากรใน
สถาบันการศึกษา
- เสริมสรางความ
เขมแข็งทางใจ
Depress กรณี
เปนผูปวยเด็ก
และวัยรุน
- กิจกรรมเสริม
ใน Matrix
Program
- เสริมสรางความ
เขมแข็งทางใจ
สําหรับผูปวยติด
สุรา

- สื่อเพื่อความ
เขาใจของ
ผูปกครองใน
คลินิกจิตเวชเด็ก
และวัยรุน
- Family
counseling ใน
กลุมผูปวย
Matrix Program
- เสริมสราง
ความเขมแข็ง
ทางใจสําหรับ
ผูปวยติดสุรา

- ใหความรู/สราง
ความเขาใจกับ
ผูปกครองใน
คลินิกจิตเวชเด็ก
และวัยรุน
- ประกอบการทํา
Family
counseling ใน
งานสุขภาพจิต
และจิตเวช
- การให
สุขภาพจิตศึกษา
กลุมผูรับบริการที่
เกี่ยวของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 6
ชื่อ : นางทองสุข
สกุล : พิมพาภรณ
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม
เขต 6
ที่อยู : 271 ม.4 ต.บานหลวง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 50160
มือถือ : 089-2656625
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-362279 ตอ 18
E-mail :
tongjukk@chaiyo.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.แมแจม
- ร.ร.จอมทอง
- ร.ร.บานปาก
ทางทาลี
- ร.ร.ชุมชน
บานพราวหนุม

- ร.ร.แมแจม
- ร.ร.บานปาก
ทางทาลี
- ร.ร.จอมทอง
- ร.ร.ชุมชน
บานพราวหนุม

- ร.ร.ชุมชน
บานพราวหนุม
- บานปากทาง
ทาลี

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ
ชื่อ : พระสมพร โชติปฺโญ
หนวยงาน : วัดบานปง
ที่อยู : ต.หนองบัว
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
50320
มือถือ : 085-7067694

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
- กิจกรรม
- กิจกรรม
- กิจกรรม
ปองกันแกไข ปองกันแกไข ปองกัน
แกไขปญหา
ปญหาและ
ปญหาและ
พัฒนา ทําให พัฒนา ทําให และพัฒนา
ทําให
เยาวชนให
เยาวชนให
เยาวชนให
หางไกล
หางไกล
หางไกล
ยาเสพติด
ยาเสพติด
ยาเสพติด
หรือปรับ
หรือปรับ
กระบวนการ กระบวนการ หรือปรับ
ตามสภาวะ ตามสภาวะ กระบวนการ
ตามสภาวะ

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
67

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางรัชดาวรรณ
สกุล : กาวีวงค
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลแมออน
ที่อยู : อ.แมออน
จ.เชียงใหม 50130
มือถือ : 081-7830791
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-880745-6 ตอ 102,103,115
แฟกซ :
053-495505
E-mail :
ruchada14@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- ใหคําปรึกษา ทั้ง
รายบุคคล,ครอบครัว
- ผูใชสารเสพติด
จํานวน 10 คน
- ผูปวยเรื้อรัง
จํานวน 30 คน
- ผูที่มีปญหา
สุขภาพจิต โรค
ซึมเศรา วิตกกังวล
จํานวน 40 คน

- การอบรมการ
สื่อสารใน
ครอบครัวที่มีบุตร
วัยรุน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- การอบรม ร.ร.
พอแม
- กิจกรรมการ
อบรมครอบครัวสี
เขียว

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
68

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสุภาภรณ
สกุล : สมพาน
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลสันกําแพง
ที่อยู : 129 ม.1 ต.บวกคาง
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 50130
มือถือ : 089-6356835
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-446635-7 ตอ 301
แฟกซ :
053-446635-7 ตอ 148
E-mail :
Somphanpink07@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- การอบรมทักษะ
ชีวิตแกนักเรียน
- กิจกรรม focus
group/group
counseling
สําหรับนักเรียน
กลุมเสี่ยง
- บูรณาการ
รวมกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

- การใหคําปรึกษา
ครอบครัวในคลินิก
ใหคําปรึกษา
- การอบรม
ผูปกครองที่มีลูก
วัยรุน
- กิจกรรมกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมผูปกครองที่มี
ลูกวัยรุน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ใหความรู
ผูปกครอง
- ใหความรูใน
คลินิกให
คําปรึกษา
ครอบครัว คลินิก
ฝากครรภ
- ประชาสัมพันธ
เสียงตามสายใน
ร.พ.

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
69

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางกรรณิการ
สกุล : สมบัติวัฒนากูร
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลหางดง
ที่อยู : อ.หางดง
จ.เชียงใหม 50230
มือถือ : 087-1707756
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-441693
แฟกซ :
053-441630
E-mail :
sombat@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- สอนวัยรุน
- สื่อการสอน
คายเยาวชน

ความเขมแข็ง
ทางใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- อบรมผูปกครอง - อบรมผูปกครอง
- สื่อการสอนคาย - สื่อการสอนคาย
ครอบครัว
ครอบครัว

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางเบ็ญพรรณ
สกุล : ทรงสุภา
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลสารภี
ที่อยู : 147 ม.3 ต.สารภี
อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140
มือถือ : 086-1899223
โทรศัพทที่ทํางาน :
053-321179 ตอ 115
แฟกซ :
053-321762
E-mail :
benjiapapan@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- สอนเยาวชน
ใน ร.ร.
- ใชให
คําปรึกษาเด็ก
- เผยแพรสูครู
แนะแนว
- ใชให
คําปรึกษา
ผูปกครอง

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- อบรมผูปกครอง - ใชใหคําปรึกษา
ผูป กครอง
ครอบครัววัยรุน
- อบรมผูสูงอายุ - ใชอบรมผู
- ใชอบรมครู
- ใชอบรม
เจาหนาที่
สาธารณสุขใน อ.
สารภี
- ใชออกเสียงตาม
สายวิทยุชุมชน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

