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

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางอัจฉรา
สกุล : ปะดุดา
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลสตูล
ที่อยู : ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
มือถือ : 081-0956161
โทรศัพทที่ทํางาน :
074-723500-9
แฟกซ :
074-711028

- ใชในการเขา
ไปในการสอน
กลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน
นักเรียน
นักศึกษา
- ใชในการเขา
ไปในการสอน
กลุมเปาหมาย
ตางๆ เชน
ประชาชนทั่วไป
ผูตองขัง
ผูรับบริการที่
ร.พ. ในคลินิก
คลายเครีย/จิต
เวช

- เสียงตามสาย
แกกลุมเปาหมาย
ผูปกครองที่ดูแล
บุตรหลานวัยรุน
- การประชุม
ผูปกครองของ
ร.ร. ในเขต
รับผิดชอบ เพื่อ
เปนแนวทางใน
การสื่อสารกับ
วัยรุนที่เหมาะสม
- ในการสอน/
สุขภาพจิตศึกษา
ทั้งในสถาน
บริการ/นอกสถาน
บริการ

- การจัดกลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมพอแมเลี้ยง
เดี่ยว
- ใชในการจัด
รายการวิทยุใน
สถานบริการ/
ชุมชน

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.บานเขา
จีน
- ร.ร.ไทรงาม
- ร.ร.บานสาย
ควน
- ร.ร.สตูล
วิทยา
- ร.ร.พิมาน
พิทยาสรรค

- ร.ร.บานสาย
ควน
- ร.ร.สตูลวิทยา
- ร.ร.พิมาน
พิทยาสรรค

- ร.ร.บานสาย
ควน
- ร.ร.อนุบาล
สตูล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ : นายเจิดจา
สกุล : นอยสําลี
ตําแหนง : รอง ผอ.สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ที่อยู : 884 ม.4 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
มือถือ : 081-8978659
โทรศัพทที่ทํางาน :
074-721380
E-mail :
JERDJA_N1809@hotmail.com

หมายถึง อําเภอเดียวกัน

ตารางเครือขายการใชสื่อการเรียนรู เรื่อง ความเขมแข็งทางใจ ตอนที่ 1-16, เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุน,
และ(สื่อเสียง)พอแมเลี้ยงบวก
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เครือขาย
พระสงฆ
ชื่อ : พระปญญา ปฺญาคโม
หนวยงาน : วัดถ้ําเขาจีนธีระ
ประดิษฐ
ที่อยู : 206 ม.1 ต.คลองขุด
อ.เมือง จ.สตูล 91000
มือถือ : 083-1854731

ชื่อ : พระสมุหสมคิด วิสุทฺโธ
หนวยงาน : วัดชนาธิปเฉลิมพระ
อารามหลวง
ที่อยู : ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
มือถือ : 083-1863061

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

แผนงานสรางเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย
สนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดสตูล
ลําดับ
221

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางเพ็ญศรี
สกุล : จันทรละออง
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลควนโน
ที่อยู : อ.ควนโดน
จ.สตูล 91160
มือถือ : 089-2934981
โทรศัพทที่ทํางาน :
074-795263 ตอ 131
แฟกซ :
074-795066
E-mail :
pensrecing@hotmail.com

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง
เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก
- ใหความรูโดย
การเปด VCD ใน
กลุมผูปวยที่มีการ
ซึมเศรา และฆา
ตัวตายใหมีความ
เขมแข็งทางใจ
- ใหความรูในกลุม
ผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติด เพื่อ
ความเขมแข็งทาง
ใจ สําหรับ
เยาวชน
- ใหความรูใน
คลินิกเลิกบุหรี่
- ใหความรูในเรื่อง
การเยียวยา
สุขภาพจิต
- ใหความรูผูปวย
จิตเวช ไมฆาตัว
ตายใน ร.พ. และ
อ.ควนโดน

- จัดอบรม
ผูปกครองงาน
สุขภาพจิตใน
คลินิก
- ใหความรูแก
ผูปกครองในการ
จะบําบัด
ยาเสพติด เพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งทางใจ
- จัดอบรมพัฒนา
งานบริการงาน
สุขภาพจิตในกลุม
แกนนํา

ความเขมแข็ง
ทางใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ใหความรู
ผูปกครองในการ
เลี้ยงดูบุตร
- ฉายวีดีทัศนใน
คลินิกพอแม/
wsc. (Well baby
clinic) คลินิกฝาก
ครรภ
- ฉายวีดีทัศนให
ผูปกครองดูใน
คลินิก งาน
ยาเสพติด งานให
คําปรึกษาใน
คลินิกคลาย
เครียด

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

221

เครือขาย
พระสงฆ

แผนการนําสื่อไปใช
ความ
เทคนิค
พอแม
เขมแข็ง
การคุย
เลี้ยงบวก
ทางใจ
กับลูกวัยรุน

