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

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางอลิศรา
สกุล : นิลบุตร
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ที่อยู : 56 ถ.เทศบาล 3
ต.ปากเพรียง อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
มือถือ : 084-9767769
โทรศัพทที่ทํางาน :
036-211015 ตอ 110
E-mail :
Mental02@hotmail.com

- วิเคราะห
เนื้อหาที่จําเปน
หลักๆ ประยุกต
ใหสอดคลองกับ
บริหารชุมชน,
โรงเรียน
- นําไปใชกับ
กลุมในโรงเรียน
และชุมชน
- ทําแบบ
ประเมินเพื่อ
วัดผล

- สง ร.ร. ในเขต
การศึกษา เพื่อ
สอนเด็ก (เขต
การศึกษา copy
ให ร.ร. ในระดับ
มัธยมศึกษา 10
แหง/ สพท.1
แหง)
- สง ร.ร. ในเขต
การศึกษาเพื่อ
สอนเด็ก (เขต
การศึกษา copy
ให ร.ร.ในระดับ
มัธยมศึกษา 11
แหง/สพท.2 แหง)

-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 1
ชื่อ : นายเกษม
สกุล : พูลสงค
ตําแหนง : รอง ผอ.สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 4
ที่อยู : ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
มือถือ : 089-2407366
โทรศัพทที่ทํางาน :
036-211649
E-mail :
P_krok@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ
- ร.ร.หนาพระ
ลาน (พิบูล
สงเคราะห)
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.เสาไห (วิมล
วิทยานุกูล)
- ร.ร.สระบุรี
วิทยาคม
- ร.ร.วัดแมวโคก

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.หนาพระลาน - ร.ร.หนาพระลาน
(พิบูลสงเคราะห) (พิบูลสงเคราะห)
(ขยายโอกาส)
- ร.ร.เสาไห (วิมล
วิทยานุกูล)
- ร.ร.สระบุรี
วิทยาคม
- ร.ร.วัดแมวโคก

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.)
…………………………………………………………………….
จังหวัดสระบุรี
ลําดับ
233

วิธีการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน
ความเขมแข็ง เทคนิคการคุย
พอแม
ทางใจ
กับลูกวัยรุน
เลี้ยงบวก

หนวยงาน
สาธารณสุข
ชื่อ : นางมะลิ
สกุล : สอวิเศษ
ตําแหนง : พยาบาลวิชาชีพ
หนวยงาน :
โรงพยาบาลแกงคอย
ที่อยู : อ.แกงคอย จ.สระบุรี
18110
มือถือ : 086-3375335
โทรศัพทที่ทํางาน :
036-244433
แฟกซ :
036-246975
E-mail :
Jajasorwises@hotmail.com

- ใชเปนสื่อใน
การสอน
นักเรียน
มัธยมศึกษาใน
เขต อ.แกงคอย
- สอนเยาวชน
กลุมเสี่ยงใน
ศูนยบริการ
การศึกษานอก
ร.ร. ในคาย
ปองกัน
ยาเสพติด
-ใชเปนสื่อสอน
ผูที่มาบําบัด
ยาเสพติดใน
คลินิกบําบัด
ยาเสพติด

- สอน
ผูปกครอง ใน
วันปฐมนิเทศ
นักเรียน
มัธยมศึกษา
- ผูมารับบริการ
ที่มีบุตรหลาน
วัยรุน
- ใหความรูแก
อสม. เพื่อให
สามารถให
คําปรึกษา
ประชาชนตอ
- แนะนํา
เจาหนาที่

- นํามาใชใน
คลินิกตรวจ
สุขภาพจิตเด็ก
ดี
- เสียงตาม
สายในชุมชน
- วิทยุชุมชน 16
แหงใน อ.แกง
คอย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 2
ชื่อ : ส.อ.หญิงกชกร
สกุล : สมิตะมาน
ตําแหนง : นักวิชาการศึกษา
หนวยงาน :
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 2
ที่อยู : 313 ม.11 ต.บานปา
อ.แกงคอย อ.สระบุรี 18110
มือถือ : 081-8537256
โทรศัพทที่ทํางาน :
036-247356
E-mail :
Kakky_sa@hotmail.com

ความเขมแข็ง
ทางใจ

เทคนิคการคุย
กับลูกวัยรุน

พอแม
เลี้ยงบวก

- ร.ร.แกงคอย
- ร.ร.หนองแค
“สรกิจพิทยา”
- ร.ร.วัดสวนทอง
รวมมิตร

- ร.ร.แกงคอย
- ร.ร.หนองแค
“สรกิจพิทยา”
- ร.ร.วัดสวนทอง
รวมมิตร

- ร.ร.วัดสวนทอง
รวมมิตร

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

