แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดพิจิตร
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสาววรรณนภา
สกุล : ดานธนวานิช
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลทับคลอ
ที่อยู : 54 ม.4 ต.เขาทราย
อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230
มือถือ : 089-1832597
โทรศัพทที่ทํางาน :
056-641131 ตอ 104
แฟกซ :
056-641131 ตอ 112
E-mail :
tookta1@gmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- ประกอบการ
ใหความรูแก
เด็กนักเรียน
- ประกอบกับ
การใหการ
ปรึกษา
รายบุคคล ใน
งานสุขภาพจิต
และจิตเวช
- ประกอบกับ
การใหความรู
ดานสุขภาพจิต
แกเจาหนาที่
สาธารณสุข
และ อสม.

- ประกอบการ
ใหคําปรึกษา
รายบุคคล
ครอบครัวบําบัด
ในงาน
สุขภาพจิตและ
จิตเวช
- ประกอบการ
ใหความรูดาน
สุขภาพจิตแก
ประชาชนกลุม
ตางๆ เชน
ผูปวยนอก
ผูปวยใน
ครอบครัวบําบัด
ใน Matrix
Program

- ประกอบการ
ใหความรูแก
ผูปกครองเด็ก
วัยเรียน 6-12
ป
- ประกอบการ
ใหความรูแก
คุณครูเด็กวัย
เรียน 6-12 ป

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

พิจิตร เขต 1
ชื่อ : นางนันทรัตน
สกุล : มธุรส
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 1
ที่อยู : 31/21 ถ.คลองคะเชนทร อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000
มือถือ : 084-5737785
โทรศัพทที่ทํางาน :
056-613034 ตอ 501
086-4414208

- ร.ร.วัดสระประ
ทุม (มิตรภาพที่
54) (ขยายโอกาส)
- ร.ร.สากเหล็ก
วิทยา
- ร.ร.วัดดงกลาง

- ร.ร.อนุบาลว
ชิรบารมี (ตน
ประดู)
- ร.ร.วัดดงกลาง
- ร.ร.สากเหล็ก
วิทยา
- ร.ร.หนองโสน
พิทยาคม

- ร.ร.อนุบาลว
ชิรบารมี (ตน
ประดู)
- ร.ร.วัดดงกลาง

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.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดพิจิตร
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสาวพรณิภา
สกุล : พลอยกิติกูล
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลสามงาม
ที่อยู : 104 ม.5 ต.สามงาม
อ.สามงาม จ.พิจิตร 66140
มือถือ : 089-7046481
โทรศัพทที่ทํางาน :
056-691228 ตอ 108,309
แฟกซ :
056-691239-40 ตอ 105
E-mail :
Ployjim09@yahoo.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- ใชประกอบใน
กลุมผูใชสารเสพ
ติด จํานวน 25
คน, ครอบครัว 25
คน (พอแม 10
คน บุตร 10 คน),
แกนนํา 120 คน,
เด็กมัธยมที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง
ตอการใชสารเสพ
ติด
- ยังไมมีการ
วัดผล แตสังเกต
จากการมีสวนรวม
ในขณะเขารวม
กิจกรรม ใหความ
สนใจเปนอยางยิ่ง

- การบําบัดใน
ผูปวยที่พยายาม
ทํารายตัวเองใน
กลุมวัยรุน โดย
เนนการมีสวนรวม
ของครอบครัว
- การปองกัน
ปญหาในวัยรุน”
วันปฐมนิเทศ
ผูปกครองของ
ร.ร.มัธยม”
- จัดการประชุม
หรือนําเสนอสื่อ
ใหกับอาจารยใน
ร.ร.

- เสียงตามสายหรือ
การนําไปประกอบ
เปนสื่อวิทยากร
“ครอบครัวหัวใจ
พอเพียง”
- การประสาน
รวมกับอาจารยแนะ
แนวใน ร.ร.มัธยมใน
กิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศผูปกครอง
- บําบัดครอบครัว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 2
ชื่อ : นางสุณี
สกุล : ธีรสรรเพชญ
ตําแหนง : ศึกษานิเทศก
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิจิตร เขต 2
ที่อยู : ถ.ตะพานหิน-บางมูลนาก
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
มือถือ : 081-6755752
โทรศัพทที่ทํางาน :
056-621838
E-mail :
Sunee2513@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.บานยี่มุย
- ร.ร.บางมูล
นากภูมิ
วิทยาคม
- ร.ร.ตะพาน
หิน

- ร.ร.บานยี่มุย
- ร.ร.บางมูล
นากภูมิ
วิทยาคม
- ร.ร.ตะพาน
หิน

- ร.ร.บานยี่มุย
- ร.ร.บานทา
มะไฟ (ประถม)

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

