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

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นายธนชิต
สกุล : โสดสิงห
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ
หนวยงาน :
สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ที่อยู : ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
มือถือ : 081-8946694
โทรศัพทที่ทํางาน :
076-222913-4 ตอ 501,503
E-mail :
TNAS05@gmail.com

- จัดอบรมใหเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เปน
เครือขายในสถาน
บริการสาธารณสุข,
เทศบาล, อบต., ครู
แนะแนว จํานวน 40
คน
- จัดอบรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เยาวชนจากโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ตจํานวน 100 คน,
นศ.ราชภัฎ จํานวน
100 คน, ม.สงขลา
นครินทร จํานวน 200
คน

- อบรมครอบครัว
อบอุนของ
โครงการ
สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และสังคม จ.ภูเก็ต
- อบรมผูปกครอง
ร.ร.สตรีภูเก็ต/
ร.ร.ในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
- อบรมพอแม
นักเรียนมัธยม
จ.ภูเก็ต
- อบรมผูปกครอง
ในสถานพินิจกอน
ปลอยตัว

- อบรมครอบครัว
อบอุนของ
โครงการ
สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และสังคม จ.ภูเก็ต
- อบรมผูปกครอง
ร.ร.สตรีภูเก็ต/
ร.ร.ในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา
- อบรมพอแม
นักเรียนมัธยม จ.
ภูเก็ต
- อบรมผูปกครอง
ในสถานพินิจกอน
ปลอยตัว

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ชื่อ : นางพิมพพร
สกุล : ดาบเพชร
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภูเก็ต
ที่อยู : 4/4 ถ.แมหลวน
ต.ตลาดใหญ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
มือถือ : 081-3976400
โทรศัพทที่ทํางาน :
076-211591 ตอ 17,18
E-mail :
Jeed_564@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.เฉลิมพระ - ร.ร.กะทูวิทยา - ร.ร.วิชิต
เกียรติ
- ร.ร.เมืองถลาง สงคราม
- ร.ร.กะทูวิทยา - ร.ร.บานทุงฯ
- ร.ร.เมืองถลาง
- ร.ร.บานทุงฯ

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.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดภูเก็ต
ลําดับ
162

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางกอบกุล
สกุล : เกิดโชค
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลถลาง
ที่อยู : อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
83110
มือถือ : 086-9435444
โทรศัพทที่ทํางาน :
076-311033 ตอ 203,204
แฟกซ :
076-275096
E-mail :
yuikobkul@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- กิจกรรมคาย
แกนนําเยาวชน
To be number
one ในศูนยเพื่น
ใจวัยรุน เขต
รับผิดชอบ 3 แหง

- กิจกรรมอบรม
ผูปกครองและครู
ในสถานศึกษา
เรื่องการอยูกับลูก
อยางไรในชวง
วัยรุน
- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพครูพี่
เลี้ยงใน
สถานศึกษาเพื่อ
การดูแล
สุขภาพจิตวัยรุน
วัยเรียน
- กิจกรรมสื่อ
สรางสรรคในศูนย
เพื่อนใจวัยรุน

- กิจกรรมอบรม
พอแมและ
ผูปกครองใน ร.ร.
พอแม
- กิจกรรม
ครอบครัวศึกษา
ในเยาวชนและ
เด็ก พอแม
ผูปกครอง
เกี่ยวกับการ
บําบัดรักษา ฟนฟู
ผูเสพสารเสพติด
- กิจกรรมเสียง
ตามสายใน ร.พ.
และวิทยุชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ชื่อ : นายวิลาศ
สกุล : ปริญญานิยม
ตําแหนง : ผอ.โรงเรียน
หนวยงาน :
ที่อยู : 41 ม.5 ต.รัชฎา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
มือถือ : 086-5296056
โทรศัพทที่ทํางาน :
076-254269
E-mail :
Wilasa@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.เฉลิมพระ - ร.ร.กะทูวิทยา - ร.ร.วิชิตสงคราม
- ร.ร.เมืองถลาง
เกียรติ
- ร.ร.กะทูวิทยา - ร.ร.บานทุงฯ
- ร.ร.เมืองถลาง
- ร.ร.บานทุงฯ

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

