แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดแพร
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นายบัณฑิต
สกุล : แจงประดิษฐ
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลแพร
ที่อยู : 144 ถ.ชอแฮ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.แพร 54000
มือถือ : 087-3000636
โทรศัพทที่ทํางาน :
054-533500 ตอ 1801

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- ใหคําปรึกษา
พัฒนาการตามวัย
- จิตบําบัด
ยาเสพติด
รายบุคคลและ
กลุม
- ใหคําปรึกษาใน
กลุมผูตองโทษ
- บริการ
สุขภาพจิตในกลุม
หญิงตั้งครรภ
ผูปวยเรื้อรัง
ผูปวยซึมเศรา ฆา
ตัวตาย
- บริการใหความรู
สารสนเทศทาง
Internet ใน
องคกร

- โครงการ “วัคซีน
ใจในวัยทีน” เพื่อ
สงเสริมปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต
ในสถานศึกษา

- โครงการ
สงเสริมความรู
ความเขาใจ
ใหกับเครือขาย
ผูปกครองใน
สถานศึกษาใน
จ.แพร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต 1
ชื่อ : นางสมฤทัย
สกุล : มาเมือง
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการ
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต 1
ที่อยู : 56 ม.2 ถ.ยันตรกิจโกศล
ต.ทุงกวาง อ.เมือง
จ.แพร 54000
มือถือ : 081-7242837
โทรศัพทที่ทํางาน :
054-511137

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

เครือขาย
พระสงฆ

- ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา 31 (ทุง
นางพุทธิมา
ศึกษา) (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.รองกวาง
อนุสรณ
- ร.ร.นารีรัตน
จังหวัดแพร

- ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา 31 (ทุง
นางพุทธิมา
ศึกษา) (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.รองกวาง
อนุสรณ
- ร.ร.นารีรัตน
จังหวัดแพร

- ร.ร.ไทยรัฐ
วิทยา 31 (ทุง
นางพุทธิมา
ศึกษา) (ขยาย
โอกาส)
- ร.ร.วัดเมธังก
ราวาส
(ประถม)

ชื่อ : พระครูวิสาลวรานุรักษ
หนวยงาน : วัดทุงศรี
ที่อยู : 1 ม.3 ต.ทุงศรี อ.รองกวาง
จ.แพร 54140
มือถือ : 086-1830271
โทรศัพท : 054-648027

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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ชื่อ : พระหมัน สุภกิจโจ
(เหมืองอินตะ)
หนวยงาน : วัดวังโปง
ที่อยู : 1 ม.5 ต.รองกวาง
อ.รองกวาง จ.แพร 54140
มือถือ : 086-1167939

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดแพร
ลําดับ
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หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางสุนันทา
สกุล : ศิริวาท
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดนชัย
ที่อยู : 545 ม.9 ต.เดนชัย
อ.เดนชัย จ.แพร 54110
มือถือ : 081-7841470
โทรศัพทที่ทํางาน :
054-613134,054-613354
แฟกซ :
054-613195

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- การสราง
ความเขมแข็ง
ทางใจในการ
ตอตานการใช
สารเสพติดใน
กลุมเสี่ยง เชน
วัยรุน
ประชาชนทั่วไป
- ในการให
คําปรึกษาผูมี
ภาวะเครียด
วิตกกังวล
ซึมเศรา เสี่ยง
ตอการฆาตัว
ตาย

- กิจกรรมพบ
ผูปกครอง
นักเรียนระดับ
มัธยม เรื่อง
“การสื่อสารกับ
ลูกวัยรุน”
- กิจกรรมการ
สื่อสารใน
ครอบครัวใน
“ศูนยดวยรัก
และหวงใย”

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- ร.ร.พอแมใน แพร เขต 2
โครงการสายใย ชื่อ : นางศรีพรรณ
รักครอบครัว
สกุล : หลีวัฒนานุกุล
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แพร เขต 2
ที่อยู : ถ.จรูญลองรัฐ อ.ลอง
จ.แพร 54150
มือถือ : 089-8524840
โทรศัพทที่ทํางาน :
054-583652
E-mail :
aoi_9272@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.วัดศรีดอก
(ประชาพัฒนา)
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.ลองวิทยา
- ร.ร.วังชิ้นวิทยา
- ร.ร.บานไผลอม

- ร.ร.วัดศรีดอก
(ประชาพัฒนา)
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.ลองวิทยา
- ร.ร.วังชิ้นวิทยา
- ร.ร.บานไผลอม

- ร.ร.วัดศรีดอก
(ประชาพัฒนา)
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.ลองวิทยา
- ร.ร.วังชิ้นวิทยา
- ร.ร.บานไผลอม

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

