
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนิน 
งานสุขภาพจิตประจ าปี 2561 

 



ค าน า 
 

 

 ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
งานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และกรมสุขภาพจิต คือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานสุขภาพจิตที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด๎านการสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบเพ่ือให๎ประชาชนมี
สุขภาพจิตดี  สามารถอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุขและบรรลุตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 4 นโยบาย ดังนี้ 1.
การพัฒนาระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุํมวัยและกลุํมผู๎พิการ 2.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
และจิตเวช 3.การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช 4.การพัฒนาความเป็นเลิศทาง
บริการ/วิชาการด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเลํมนี้ มีเนื้อหา
ประกอบด๎วย 3 สํวนส าคัญ คือ ข๎อมูลภาพรวมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ การด าเนินงานโครงการ
ส าคัญปีงบประมาณ 2561 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 หวังวํารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของศูนย์สุขภาพจิตเลํมนี้ จะเป็นประโยชน์
ตํอบุคลากรหนํวยงานของทํานสามารถน าไปใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนางานด๎านสุขภาพจิตให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที่
รับผิดชอบ สุดท๎ายนี้ขอขอบคุณผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให๎ส าเร็จลุลํวง
ด๎วยดี 
  
 
 

                                                          (นางสาวสุริ อุปมนต์) 
ผู๎อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

ค าน า            1 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3       2 
1.แผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3         
      - โครงสร๎างบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 3       3 
      - วิสัยทัศน์           4 
      - พันธกิจ           4 
      -คํานิยมหนํวยงาน          4 
      - ประเด็นยุทธศาสตร์         4 
2. ข๎อมูลพ้ืนฐานของพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 3      5 
      -   เขตสุขภาพท่ี 3 
      - จังหวัดก าแพงเพชร 
      - จังหวัดนครสวรรค ์
      - จังหวัดพิจิตร 
      - จังหวัดอุทัยธานี 
      - จังหวัดชัยนาท 
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ  
1. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง ปี 25601 รอบ 6 เดือนแรก 
2. ผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุํมวัย 
      - กลุํมปฐมวัย 
      - กลุํมวัยเรียน 
      - กลุํมวัยรุํน 
      - กลุํมวัยท างาน 
     - กลุํมผู๎สูงอายุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล 
ส่วนที่ 3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3   
         โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความครอบคลุมในการคัดกรอง 
และค๎นหาเด็กพัฒนาการลําช๎า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและ        
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบ             
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา             
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหา              
ความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียน 
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชรปีงบประมาณ 2561 



สํวนที่ 3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (ตํอ)  
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบ 
เฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม 
 และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท 
ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาระบบ 
เฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม  
และอารมณ์ ในโรงเรียน ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบ 
เฝูาระวังปัญหา ความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม  
และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร 
ปีงบประมาณ 2561 
         โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบ 
เฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม  
และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี 
ปีงบประมาณ 2561 
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครอง 
ในพ้ืนที่ต๎นแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนโดยใช๎ HCSF Modelอ าเภอสวํางอารมณ์  
จังหวัดอุทัยธานี 
          โครงการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย  
โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมด๎วย HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ 
 จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4 : เวทีชุมชน ประเมินผล HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ  
อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด๎วยกระบวนการการมีสํวนรํวม 
          โครงการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทยโดยใช๎กระบวนการ 
การมีสํวนรํวม ด๎วย HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลกระบวนการการมีสํวนรํวม ด๎วย HCSF Modelในพ้ืนที่ต๎นแบบ  
อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
          โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONEงบประมาณ 2561 
          โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบสร๎างสุขโดยใช๎โปรแกรมสร๎างสุขกลุํมวัยท างานในชุมชน 
และสถานประกอบการเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 
          โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก เพ่ือขยายผลการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุ 
ที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบต าบลจัดการสุขภาพภายใต๎ 
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ เขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาล 
สํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 3 



 
ส่วนที่ 3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 (ต่อ)  
          โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3 
ปีงบประมาณ 2561 
           โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญ 
สาขาสุขภาพจิตชุมชนปีงบประมาณ 2561 
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานสํงเสริม ปูองกันปัญหาสุขภาพจิต  

(ทุกกลุํมวัย) ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1....   

ข้อมูลภาพรวมศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



วิสัยทัศน์หน่วยงาน  
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เป็นองค์กรหลักด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตระดับเขต

สุขภาพ เพื่อให๎ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข 
 

  พันธกิจหน่วยงาน  
 ศึกษา/วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
 พัฒนาศักยภาพเครือขํายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโดยการถํายทอดองค์ความรู๎และเทคโนโลยีด๎านสุขภาพจิต 
 เฝูาระวังและวางแผนสํงเสริมปูองกันและแก๎ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบด๎วยข๎อมูล สารสนเทศ

ด๎านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
 นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานสุขภาพจิตของเครือขํายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
 ค่านิยมหน่วยงาน  
 MOPH & MENTAL 

MOPH :  
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให๎มีศักยภาพสูงสุด  
(ควบคุมตนเองให๎ท างาน คิด พูด อยํางมีสติ ใช๎กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รัก 
การเรียนรู๎ ค๎นหาความรู๎สม่ าเสมอ มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบ) 
O : Originality สร๎างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอระบบสุขภาพ 
P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
H : Humility มีความอํอนน๎อมถํอมตน เคารพผู๎อื่น เห็นแกํประโยชน์สํวนรวม รู๎แพ๎รู๎ชนะ รับฟังความเห็นตําง  
จัดการความขัดแย๎งอยํางสร๎างสรรค์ ชํวยแก๎ปัญหาในยามคับขัน 
 

MENTAL: 
M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ 
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
N : Network สัมพันธ์เครือขําย 
T : Teamwork ท างานเป็นทีม 
A : Accountability โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
 1. สํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุํมวัยโดยการมีภาคีเครือขํายเป็นหุ๎นสํวน 
 2. สร๎างความตระหนักรู๎ด๎านสุขภาพจิตด๎วยองค์ความรู๎และสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่ 
 3. พัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการด๎านสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 



 เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยูํในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง ประกอบด๎วย 5 จังหวัด ได๎แกํ นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 31,936.18 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และตาก 
 ทิศใต ๎  ติดตํอกับ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตํอกับ จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกบั จังหวัดตาก และกาญจนบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแกํการท านาและปลูกพืชไรํ โดยมีแมํน้ าสายส าคัญ 
ได๎แกํ แมํน้ าปิง และแมํน้ าวัง ไหลผํานจังหวัดก าแพงเพชร แมํน้ ายม และแมํน้ านําน ไหลผํานจั งหวัดพิจิตร                   
แมํน้ าทั้ง 4 สายไหลมาบรรจบเป็นแมํน้ าเจ๎าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ และแมํน้ าสะแกกรังโดยมีต๎นก าเนิดจาก
เทือกเขาโมโกจูในจังหวัดก าแพงเพชรไหลมาบรรจบกับแมํน้ าเจ๎าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ยังมีแมํน้ า
เจ๎าพระยา แมํน้ าทําจีน และแมํน้ าน๎อยไหลผํานจังหวัดชัยนาท 
 
 
 

นครสวรรค์ 
ประชากร1,066,460คน 

 
 

ชัยนาท 
ประชากร330,431คน 

 
 

อุทัยธานี 
ประชากร330,299 คน 

 
 

ก าแพงเพชร 
ประชากร 729,542 คน 

พิจิตร 
ประชากร543,483 คน 

 
 



การปกครอง 
 เขตการปกครองทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด๎วย 54 อ าเภอ 416 ต าบล 4,422 หมูํบ๎าน 126 เทศบาล 328 
องค์การบริหารสํวนต าบล และ 5 องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
 
ตาราง ข๎อมูลเขตการปกครอง เขตสุขภาพท่ี 3 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน เทศบาล อบต. อบจ. 
นครสวรรค์ 15 128 1,431 21 121 1 
ก าแพงเพชร 11 78 983 25 64 1 
พิจิตร 12 89 935 28 73 1 
อุทัยธานี 8 70 642 14 49 1 
ชัยนาท 8 51 505 38 20 1 

รวม 54 420 4,429 132 330 5 
ที่มา : ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561 
 
 ข้อมูลประชากร 
ตาราง ประชากรจ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2556-2561 

จังหวัด ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
นครสวรรค์ 1,066,460 1,071,578 1,071,578 1,072,756 1,073,142 1,073,347 
ก าแพงเพชร 729,542 730,194 730,158 729,522 728,631 727,555 
พิจิตร 543,482 545,872 546,318 547,543 548,855 549,395 
อุทัยธานี 330,299 330,819 330,906 330,179 329,536 328,950 
ชัยนาท 330,531 331,566 331,614 332,283 332,769 333,172 

รวม 3,000,214 3,010,029 3,010,574 3,012,283 3,012,933 3,012,419 
ที่มา :ส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย  
 
ทรัพยากรสาธารณสุข 
 เขตบริการสุขภาพที่ 3 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,000,214 คนจ านวนแพทย์รวมทั้งเขต จ านวน 659 คน 
อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากร เทํากับ 1 : 4,568.4 จ านวนเตียงรวมทั้งเขต 4,174 เตียง เทํากับ 1 : 721.27                
ตํอประชากร 
 
 อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากร ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 เทํากับ 659 คน เทํากับ 1 :4,552.67โดย
อัตราสํวนของแพทย์ตํอประชากรตามรายจังหวัด พบวํา จังหวัดก าแพงเพชรมี อัตราสํวนของแพทย์ตํอประชากร 
เทํากับ 1 : 8,385.54รองลงมา คือ จังหวัดชัยนาท (1 : 4,130.38) จังหวัดอุทัยธานี (1 : 4,028.03) จังหวัดพิจิตร (1 
: 4,025.79) และจังหวัดนครสวรรค์ (1 : 3,878.03) ตามล าดับ 
 



 จ านวนเตียงตํอประชากร ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 3 เทํากับ 725.03เมื่อพิจารณาจ าแนกรายจังหวัด 
พบวําอัตราสํวนเตียงตํอประชากรสูงสุดที่จังหวัดก าแพงเพชร รองลงมา คือ นครสวรรค์ ชัยนาท พิจิตร และ
อุทัยธานี ซึ่งเทํากับ 900.66, 810.99, 706.04, 658.76และ 458.74ตามล าดับ 
 
ตาราง ข๎อมูลจ านวนประชากร แพทย์ และจ านวนเตียงจ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 3 

จังหวัด ประชากร 
แพทย์ เตียง 

คน อัตราสํวน:ประชากร คน อัตราสํวน:ประชากร 
นครสวรรค์ 1,066,460 275 3,878.03 1,315 810.99 
ก าแพงเพชร 729,542 87 8,385.54 810 900.66 
พิจิตร 543,482 135 4,025.79 825 658.76 
อุทัยธานี 330,299 82 4,028.03 720 458.74 
ชัยนาท 330,431 80 4,130.38 468 706.04 

รวม 3,000,214 659 4,552.67 4,138 725.03 



จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแยกรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (Update 15  มกราคม 2561) 
 

จังหวัด 

จ านวนบุคลากร (คน) 
จิต จิตแพทย์ แพทย์ พยาบาล PG PG นักจิตวิทยา นัก นัก นัก นัก 

แพทย์ เด็ก และ อบรม 
ปริญญา

โท 
สุขภาพจิต เด็ก และ 

คลินิก/
นักจิตวิทยา 

สังคม กิจกรรม กาย 
เวช

ศาสตร์ 

ทั่วไป วัยรุ่น สุขภาพจิต สุขภาพจิต 
และจิต

เวช 
วัยรุ่น 

 
สงเคราะห ์ บ าบัด ภาพ 

การสื่อ
ความ 

  
ชุมชน 

และจิต
เวช 

(4 เดือน) (4 เดือน) 
   

บ าบัด หมาย 

        
 

  
 

  
 

    
1 ก าแพงเพชร 2 0 11 5 13 0 2 2 3 28 0 
2  พิจิตร 1 1 3 7 9 2 5 2 4 17 0 
3 นครสวรรค์ 1 1 2 8 9 4 5 3 2 22 1 
4 อุทัยธานี 1 0 7 3 11 2 5 1 0 19 0 
5 ชัยนาท 0 0 1 6 9 1 2 1 1 9 0 

  ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 
3 

5 2 24 29 51 9 19 9 10 95 1 

หมายเหตุ : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย หมายถึง นักอรรถบ าบัด/นักแก๎ไขการพูด/นักฝึกการพูด 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูล พยาบาล PG เด็กเเละวัยรุ่นและพยาบาลพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 3 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์  

 
ล าดับ จังหวัด จ านวน รวม 

(คน) 

จ านวนที่
ขาด  
(คน
,รพ.) 

รพ.ที่มี PG เด็ก&วัยรุ่น 

และพยาบาลพัฒนาการเด็ก 

รพ.ที่ขาด 

อ าเภอ รพ. พยาบาล 
PG เด็ก&

วัยรุ่น 

พยาบาล 

พัฒนาการ
เด็ก 

1 ก าแพงเพชร 11 12 1 - 1 11 โรงพยาบาลก าแพงเพชร(1) รพ.ทุํงโพธิ์ทะเล/รพ.ไทรงาม/รพ.คลอง
ลาน/รพ.ขาณุวรลักษบุรี/รพ.คลองขลุง/
รพ.พรานกระตําย/รพ.ลานกระบือ/รพ.
ทรายทองวัฒนา/รพ.ปางศิลาทอง/รพ.
บึงสามัคคี/รพ.โกสัมพีนคร 

2 อุทัยธานี 8 8 2 - 2 6 โรงพยาบาลอุทัยธานี(1) 

โรงพยาบาลทัพทัน(1) 

รพ.สวํางอารมณ์/รพ.หนองฉาง/รพ.
หนองขาหยําง/รพ.บ๎านไรํ/รพ.ลานสัก/
รพ.ห๎วยคต 

3 ชัยนาท 8 8 1 - 1 7 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร(1) รพ.มโนรมย์/รพ.วัดสิงห์/รพ.สรรพยา/
รพ.สรรคบุรี/รพ.หันคา/รพ.หนองมะ
โมง/รพ.เนินขาม 

4 พิจิตร 12 12 2 - 2 10 โรงพยาบาลพิจิตร(1) รพ.วังทรายพูน/รพ.โพธิ์ประทับช๎าง/รพ
สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน/รพ.



โรงพยาบาลบางมูลนาก(1) โพทะเล/รพ.สามงําม/รพ.ทับคล๎อ/รพ.
สากเหล็ก/รพ.บึงนาราง/รพ.ดงเจริญ/
รพ.วชิรบารมี 

5 นครสวรรค์ 15 14 6 1 7 8 โรงพยาบาลตากฟูา(2) 

โรงพยาบาลตาคลี(1) 

โรงพยาบาลลาดยาว(1) 

โรงพยาบาลเก๎าเลี้ยว(1) 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
(2) 

รพ.สวรรค์ประชารักษ์/รพ.โกรกพระ/
รพ.ชุมแสง/รพ.หนองบัว/รพ.บรรพต
พิสัย/รพ.ทําตะโก/รพ.ไพศาลี/รพ.พยุหะ
คีรี/รพ.แมํวงษ์/รพ.ชุมตาบง 

รวม 54 54 12 1 13 42  42 

หมายเหตุ  ข้อมูลส ารวจ ณ.วันที่ 15 มกราคม  2561 



ข้อมูลพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (PG เด็กและวัยรุ่น) เขตสุขภาพที่ 3 

ณ 15  มกราคม  2561 
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ที่ตั้งและอาณาเขตตั้งอยูํในเขตภาคเหนือตอนลําง โดยอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร                         
มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ  ติดตํอกับ อ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก และอ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 ทิศใต๎   ติดตํอกับ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
 ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอโพธิ์ทะเล  
     อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  
 ทิศตะวันตก       ติดตํอกับ อ าเภออ๎ุมผาง จังหวัดตาก 
มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 8,607.5  ตารางกิโลเมตร (5,379,687.5 ไรํ) เป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตาราง
กิโลเมตร (3,348,847 ไรํ) ปุาไม๎ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไรํ) พ้ืนที่อยูํอาศัยและพ้ืนที่อ่ืน ๆ อีก
ประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไรํ)  
ขนาดพ้ืนที่ จังหวัดก าแพงเพชรมีพ้ืนที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,687.5 ไรํ) เป็นพ้ืนที่ การเกษตรประมาณ 
5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไรํ) ปุาไม๎ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไรํ) พ้ืนที่อยูํอาศัยและ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไรํ) 
ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดก าแพงเพชรมีแมํน้ าปิงไหลผํานเป็นระยะทางยาวประมาณ 104กิโลเมตรมีลักษณะภูมิ
ประเทศ ด๎านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด๎านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแกํการท านา 
และปลูกพืชไรํ 

จังหวัดก าแพงเพชร 
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สภาพเศรษฐกิจประชาชนมีรายได๎เฉลี่ยตํอหัว 120,164 บาท/คน/ปี เป็นดับที่ 2 ของภาคเหนือรองจากจังหวัด
ล าพูน รายได๎เฉลี่ยตํอหัวประชากรทั้งประเทศ 150,118 บาท/คน/ปี (ข๎อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจละสังคมแหํงชาติ ปี 2553)  อาชีพสํวนใหญํประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  พืชเศรษฐกิจที่
ส าคัญ คือ  ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์  อุตสาหกรรมหลักของจังหวัด  ได๎แกํ อุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  โรงงานผลิตน้ าตาล การผลิตมันเส๎น โรงสีข๎าว และโรงงานแปูงมันส าปะหลัง เป็นต๎น  
เหมืองแรํที่ส าคัญของจังหวัด ได๎แกํ น้ ามันดิบ หินอํอน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมกํอสร๎าง) 
อยูํในเขตอ าเภอพรานกระตําย ซึ่งใช๎ในการท าหินประดับและหัตถกรรมหินอํอน สินค๎าที่ส าคัญของจังหวัด
ก าแพงเพชร ได๎แกํ ผลิตผลทางการเกษตรและสินค๎าอุตสาหกรรมการเกษตร ผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมหินอํอน แรํ
ธาตุและน้ ามันดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์ช๎าง) 
ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 
ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร S 
โรงพยาบาลโกสัมพีนคร F3 
โรงพยาบาลบึงสามัคคี F2 
โรงพยาบาลปางศิลาทอง F2 
โรงพยาบาลทรายทอง F2 
โรงพยาบาลลานกระบือ F2 
โรงพยาบาลพรานกระตําย F2 
โรงพยาบาลคลองขลุง F1 
โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี M2 
โรงพยาบาลคลองลาน F2 
โรงพยาบาลไทรงาม F2 
โรงพยาบาลทุํงโพธิ์ทะเล F3 
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ตั้งอยูํในภาคเหนือตอนลําง ตั้งอยูํประมาณละติจูดที่ 15.5-16.7 องศาเหนือและลองติจูดที่ 99.7-100.4 องศา
ตะวันออก ตัวจังหวัดอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง 239 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 250 
กิโลเมตร อยูํสูงกวําระดับน้ าทะเล 30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,597,677 ตารางกิโลเมตร(5,998,548 ไรํ) มีอาณา
เขตติดตํอดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตํอกับ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดก าแพงเพชร 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี  จังหวัดชัยนาท  และจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ จังหวัดตาก 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ มีพ้ืนที่ทางตะวันตกเป็นปุาเขาสลับซับซ๎อนมีความลาดเอียงสูํทิศตะวันออก  ทางทิศ
ตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบสูงสลับราบลุํมและตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุํมมีแมํน้ าส าคัญหลายสายไหลผํานเชํน แมํน้ าปิง 
แมํน้ ายม แมํน้ านํานและแมํน้ าเจ๎าพระยา และยังมี บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหลํงประมงน้ าจืดขนาดใหญํที่ส าคัญของ
จังหวัด พื้นที่สํวนใหญํเหมาะแกํการท าเกษตรกรรม 
ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศคํอนข๎างร๎อนจัดในฤดูร๎อน มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 100 วันตํอปี ปริมาณน้ าฝนรวม
ประมาณ1,500 มิลลิเมตรตํอปี 
 
 
 ประชากรสํวนใหญํ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านาข๎าว 2,968,556 ไรํ ท าพืชไรํ 1,871,653 ไรํ พืชสวน 
43,235 ไรํ ประมง 14,792 ครัวเรือน  
 ข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจเป็นแหลํงค๎าขายสินค๎าการเกษตรและสินค๎าทั่วไป โดยเฉพาะเรื่องข๎าว  มีตลาดข๎าว
ใหญํที่สุดของประเทศ  มีโรงงานอุตสาหกรรม รวม 1,369 แหํง มีการจ๎างงานในระบบ 24,994 คน                   
ซึ่งรายได๎สํวนใหญํที่ส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ มาจากการผลิตภาคการเกษตร รองลงมาเป็นการผลิต 
 

จังหวัดนครสวรรค์ 
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ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ A 
โรงพยาบาลตาคลี M2 
โรงพยาบาลตากฟูา F2 
โรงพยาบาลทําตะโก M2 
โรงพยาบาลลาดยาว M2 
โรงพยาบาลไพศาลี F2 
โรงพยาบาลพยุหะคีรี F2 
โรงพยาบาลหนองบัว F2 
โรงพยาบาลชุมแสง F1 
โรงพยาบาลเก๎าเลี้ยว F2 
โรงพยาบาลบรรพตพิสัย F1 
โรงพยาบาลแมํวงก์ F2 
โรงพยาบาลโกรกพระ F2 
โรงพยาบาลชุมตาบง F3 
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 จังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํในภาคเหนือตอนลําง มีพ้ืนที่ประมาณ 4,531.014 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,831,883 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตํอกับอ าเภอบางกระทุํม อ าเภอบางระก า อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอ าเภอชนแดน อ าเภอวังโปรํงจังหวัดเพชรบูรณ์และอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับอ าเภอชุมแสง อ าเภอหนองบัว อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันตก    ติดตํอกับอ าเภอไทรงาม อ าเภอบึงสามัคคี อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
  และอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ลักษณะพ้ืนที่ของจังหวัดพิจิตร มีรูปรํางคล๎ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีแมํน้ า 2 สายไหลผํานตัวจังหวัดผํานในลักษณะเกือบ
เป็นเส๎นขนานจากทิศเหนือไปทิศใต๎ คือ แมํน้ านําน และแมํน้ ายม สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมแมํน้ า และเหตุที่เป็น
จังหวัดขนาดเล็ก สภาพภูมิประเทศจึงไมํมีความแตกตํางกันมากนัก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง 
เนื่องจากตะกอนที่น้ าพัดมาทับถมเหมาะแกํการท านา และปลูกพืชหมุนเวียน พ้ืนที่สํวนใหญํบุกเบิกเพ่ือใช๎ประโยชน์
ทางการเกษตร จึงมีพ้ืนที่ปุาเหลือน๎อยมากจนแทบไมํมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และตอนกลางของจังหวัดมี แมํน้ า
ไหลผํานถึง 2 สายดังกลําว จึงกํอให๎เกิดน้ าทํวมเป็นประจ า เนื่องจากน้ าเหนือไหลหลาก ประกอบกับน้ าปุาซึ่งไหลมา
จากทิวเขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางด๎านตะวันออก 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบเหมาะแกํการเกษตรกรรม ผลิตผลของจังหวัดได๎จากการเกษตรเป็นสํวนใหญํที่ส าคัญได๎แกํ 
ข๎าว  ข๎าวโพด ถั่วเขียว  การเกษตรกรรมอาศัยน้ าฝนเป็นสํวนใหญํ ผลิตผลตํอไรํต่ า สํวนทรัพยากรแผํนดินที่ส าคัญ
อยํางหนึ่ง คือ แรํยิปซั่ม ซึ่งพบท่ีต าบลวังงิ้ว  อ าเภอบางมูลนาก ,แรํทองค าที่อ าเภอวังทรายพูน 
  การประกอบอุตสาหกรรมในจังหวัดสํวนใหญํเป็นอุตสาหกรรมทางการเกษตร เชํน โรงสีข๎าว ไซโลข๎าว
ข๎าวโพด  การประกอบอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ส าคัญ ได๎แกํ การตัดเย็บเสื้อผ๎า ผลิตสํวนประกอบรองเท๎า การผลิต

จังหวัดพิจิตร 



 
 

14                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

แปรงถําน จังหวัดพิจิตรยังเป็นที่ตั้งของศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 3 และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลําง 
ซ่ึงต้ังอยํูในเขตอ าเภอวชริบารมี 
 
ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
โรงพยาบาลพิจิตร S 
โรงพยาบาลดงเจริญ F3 
โรงพยาบาลบึงนาราง F3 
โรงพยาบาลสากเหล็ก F3 
โรงพยาบาลวชิรบารมี F2 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน M2 
โรงพยาบาลทับคล๎อ F2 
โรงพยาบาลสามงําม F2 
โรงพยาบาลโพทะเล F2 
โรงพยาบาลบางมูลนาก M2 
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช๎าง F2 
โรงพยาบาลวังทรายพูน F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยูํภาคเหนือตอนลํางบริเวณลุํมน้ าสะแกกรังซึ่งไหลสูํแมํน้ าเจ๎าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์จังหวัด
ชัยนาทมีพ้ืนที่รวม6,730ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4,206,404ไรํเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร1,800,838ไรํและพ้ืนที่
ปุาที่เป็นพ้ืนที่คุ๎มครองได๎แกํปุาสงวนแหํงชาติ9แหํงวนอุทยาน2แหํงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา1แหํงและเขตห๎ามลําสัตว์
ปุา1แหํงมีเนื้อที่รวม2,828,185ไรํโดยมีจังหวัดอุทัยธานีมีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตํางๆหลายจังหวัดดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดตํอกับ อ าเภอชุมตาบงอ าเภอลาดยาวอ าเภอโกรกพระอ าเภอพยุหะคีรี 
    จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อ าเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์และอ าเภอมโนรมย์ 
จังหวัดชัยนาท 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ อ าเภอวัดสิงห์อ าเภอหนองมะโมงอ าเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 
    อ าเภอดํานช๎างจังหวัดสุพรรณบุรีและอ าเภอศรีสวัสดิ์ 
    จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อ าเภอศรีสวัสดิ์อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 
และอ าเภออ๎ุมผางจังหวัดตาก 
สภาพทางเศรษฐกิจประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร๎อยละ47.5) รองลงมา คือ ค๎าขาย พืช
เศรษฐกิจที่ ส าคัญ ได๎แกํ  ข๎ าว  อ๎อย  มันส าปะหลั ง  ข๎ าว โพดเลี้ ย งสั ตว์ และสับปะรด  และในปี 2553                  
จังหวัดอุทัยธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดณราคาประจ าปีมูลคํา24 ,801ล๎านบาทเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ร๎อยละ 
13.7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตํอหัว(GPP Per capita) 77,374 บาท/คนเพ่ิมขึ้นจากปี 2552 ร๎อยละ 15.5 
รายได๎สํวนใหญํมาจากสาขาเกษตรกรรมมูลคํา9,878ล๎านบาทคิดเป็นร๎อยละ39.93  
 
ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี 
 

โรงพยาบาล ระดับ 

จังหวัดอุทัยธานี 
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โรงพยาบาลอุทัยธานี S 
โรงพยาบาลห๎วยคต F2 
โรงพยาบาลลานสัก F2 
โรงพยาบาลบ๎านไรํ F2 
โรงพยาบาลหนองขาหยําง F3 
โรงพยาบาลหนองฉาง F1 
โรงพยาบาลสวํางอารมณ์ F2 
โรงพยาบาลทัพทัน F2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จังหวัดชัยนาท 
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 จังหวัดชัยนาท ตั้งอยูํบริเวณริมฝั่งซ๎ายของแมํน้ าเจ๎าพระยา  จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ประมาณ  2,469.746 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,543,591ไรํ  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไรํ หรือประมาณร๎อยละ79.02 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ปุาสงวนแหํงชาติทั้ง 2 ปุา 36,976.75 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดตํอกับ  จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
 พ้ืนที่การเกษตร สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ใช๎ประโยชน์ในการท านาปลูกพืชไรํ นอกนั้นเป็นพ้ืนที่ท าสวน ปลูกผัก 
ไม๎ดอกไม๎ประดับ 
จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุํม มีพ้ืนที่ประมาณร๎อยละ 99.06 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
ได๎แกํ พ้ืนที่ตอนกลางตอนใต๎และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะ เป็นที่ราบจนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแมํน้ า
เจ๎าพระยา แมํน้ าทําจีน แมํน้ าน๎อย ไหลผํานพ้ืนที่ตําง ๆ ทั่วทุกอ าเภอ เชํน แมํน้ าเจ๎าพระยา ไหลผํานอ าเภอมโนรมย์ 
อ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอเมืองชัยนาทและอ าเภอสรรพยา ,แมํน้ าทําจีน หรือแมํน้ ามะขามเฒํา ไหลผํานอ าเภอวัดสิงห์ 
และหันคา, แมํน้ าน๎อย ไหลผํานอ าเภอสรรคบุรีและคลองชลประทาน ซึ่งมีหลายสายไหลผํานพื้นที่ตํางๆได๎แกํคลอง
อนุศาสนนันท์คลองมหาราช คลองพลเทพ เป็นต๎น 
นอกจากลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบแล๎ว ยังมีเนินเขาเล็ก ๆขนาดประมาณ 1 - 3 กิโลเมตรกระจายอยูํทั่วไป ที่
ส าคัญได๎แกํเขาธรรมามูล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของจังหวัดชัยนาทเขาพลอง เขาขยาย เขาทําพระ เขากระดี่ 
เขาใหญํเขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไกํห๎อย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา และเขาแก๎ว  เป็นต๎น 
 
ระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาลในจังหวัดชัยนาท 
 

โรงพยาบาล ระดับ 
โรงพยาบาลชัยนาท S 
โรงพยาบาลเนินขาม F3 
โรงพยาบาลหนองมะโมง F3 
โรงพยาบาลหันคา F2 
โรงพยาบาลสรรคบุรี F2 
โรงพยาบาลสรรพยา F2 
โรงพยาบาลวัดสิงห์ F2 
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โรงพยาบาลมโนรมย์ F2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ ....   
ผลการปฏิบัติราชการ 
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สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 รอบ 6 เดือนหลัง 

ล าดั
บ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 
(6เดือน
แรก) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ด าเนินง

าน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแน
นถ่วง
น้ าหนั

ก 
 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 65   5.000  
1 1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

เครือขํายบริการสาธารณสุขให๎มีบริการ
กระตุ๎นพัฒนาการเด็กพัฒนาการลําช๎า 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 

2 1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
เครือขํายให๎มีระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

3 1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
เครือขํายในการดูแลวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

4 1.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาสถาน
ประกอบการที่ผํานการประเมินระดับ
จังหวัด ให๎มีการจัดบริการสํงเสริม

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏบิัติราชการตามค ารับรอง 
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สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 
5 1.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

เครือขํายให๎สามารถจัดบริการดูแลทาง
สังคมจิตใจผู๎สูงอายุกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหา
สุขภาพ 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

6 1.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความ
รํวมมือกับหนํวยงานที่เก่ียวข๎องในการ
ดูแลฟื้นฟูด๎านสุขภาพและสังคมแกํคน
พิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรมสติปัญญา 
การเรียนรู๎ และ ออทิสติก 
 
 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

ล าดั
บ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 

เป้าหมาย 
(6เดือน
แรก) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ
ด าเนิน
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 65     
7 1.7 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

อ าเภอที่มีต าบลจัดการสุขภาพให๎มี
ระบบเฝูาระวังและบูรณาการงาน
สุขภาพจิตทุกกลุํมวัยรํวมกับภาคี
เครื่อขําย 

ระดับ 7.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3500 

8 1.8 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
ให๎พ้ืนที่มีการจัดบริการสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีมาตรฐานในเขตสุขภาพ
(ต าบล/อ าเภอ) 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

9 1.9 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์สุขภาพจิตด๎านสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

15 1.10 ระดับความส าเร็จในการ
สนับสนุนให๎หนํวยบริการสาธารณสุขมี
ระบบการดูแลชํวยเหลือผู๎พยายามฆํา
ตัวตาย 

ระดับ 6.50 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.3250 
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16 1.11 ระดับความส าเร็จในการ
ชํวยเหลือเยียวยาจิตใจและติดตามผู๎
ประสบภาวะวิกฤตกลุํมเสี่ยง 

ระดับ 5.00 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

21 1.12 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมการ
เข๎าถึงความรู๎สุขภาพจิตของชุมชน 

ระดับ 4 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.2500 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  10   5.0000  

33 2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
คูํมือการปฏิบัติงาน/คูํมือการให๎บริการ
ประชาชน 

ระดับ 10 ระดับ 5 5.00 5.0000 0.5000 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ 

 15   5.0000  

34 3.1 ร๎อยละความส าเร็จของการเบิก
จํายเงินงบประมาณรายจํายงบการ
ด าเนินงาน 

ร๎อยละ 7.50 ร๎อยละ 98 100.00 5.0000 0.3750 

35 3.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสํวนราชการ 

ร๎อยละ 7.50 ร๎อยละ 5 50.0 5.0000 0.3750 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10   5.0000  
37 4.1 คะแนนเฉลี่ยถํวงน้ าหนักในการ

ด าเนินงานเพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะ
ด๎านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนํวยงาน (HRscorecard) 

คะแนน 5.00 คะแนน 5 5.00 5.0000 0.2500 

39 4.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
องค์กรให๎มีการยกระดับไปสูํการเป็น
องค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

คะแนน 5.00 คะแนน 5 5.00 5.0000 0.2500 

รวม 100  5.0000 
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ผลการปฏิบัติราชการที่ส าคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมสุขภาพจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย 

-กลุ่มปฐมวัย 
-กลุ่มวัยเรียน 
-กลุ่มวัยรุ่น 
-กลุ่มวัยท างาน 
-กลุ่มผู้สูงอายุ 
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กลุ่มปฐมวัย 
 

ชี้เป้าสถานการณ์กลุ่มปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักงานตรวจและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561   

ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได๎รับการคัดกรองครอบคลุมน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 90 
ความครอบคลุมของการคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได๎รับการคัดกรองครอบคลุม 
มากกวํา ร๎อยละ 90 
จ านวนร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ได๎รับการคัดกรองพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย 
มากกวําร๎อยละ 85  
จ านวนร๎อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยลําช๎าได๎รับการติดตามการกระตุ๎นพัฒนาการต่ ากวํา 100% 
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จังหวัดก าแพงเพชร 

อ าเภอ 

รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 

เป้าหมาย
(1) 

คัดกรอง
(2) 

ร้อยละ
คัดกรอง 

สมวัย
(2.1) 

กระตุ้น
(2.2) 

ส่งต่อ
(2.3) 

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/ 
กระตุ้นภายใน 1 เดือน 

รวมสมวัย 
ร้อยละ
สมวัย ติดตามได้

(3) 
สมวัย
(3.1) 

รวม
(3.2) 

รอการติดตาม/
ติดตามไม่ได้(4) 

เมือง
ก าแพงเพชร 6,092 4,559 74.84 4,223 334 2 100 97 3 234 4,320 94.76 
ไทรงาม 1,572 1,156 73.54 1,040 115 1 63 62 1 52 1,102 95.33 
คลองลาน 2,337 1,362 58.28 1,090 271 1 116 112 4 155 1,202 88.25 
ขาณุวรลักษบุรี 2,844 2,494 87.69 2,323 164 7 130 129 1 34 2,452 98.32 
คลองขลุง 1,910 1,575 82.46 1,435 135 5 101 98 3 34 1,533 97.33 
พรานกระตําย 2,258 1,652 73.16 1,501 150 1 96 96 0 54 1,597 96.67 
ลานกระบือ 1,225 947 77.31 905 42 0 30 29 1 12 934 98.63 
ทรายทองวัฒนา 673 537 79.79 478 58 1 43 43 0 15 521 97.02 
ปางศิลาทอง 949 634 66.81 552 79 3 46 46 0 33 598 94.32 
บึงสามัคคี 781 490 62.74 449 40 1 16 16 0 24 465 94.9 
โกสัมพีนคร 1,084 865 79.8 732 132 1 117 117 0 15 849 98.15 
รวม 26,725 16,271 60.88 14,728 1,520 23 858 845 13 662 15,573 95.71 

จังหวัดพิจิตร 
อ าเภอ รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 
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เป้าหมาย
(1) 

คัดกรอง
(2) 

ร้อยละ
คัดกรอง 

สมวัย
(2.1) 

กระตุ้น
(2.2) 

ส่งตอ่
(2.3) 

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/ 
กระตุ้นภายใน 1 เดือน 

รวมสมวัย 
ร้อยละ
สมวัย ติดตามได้

(3) 
สมวัย
(3.1) 

รวม
(3.2) 

รอการติดตาม/
ติดตามไม่ได้(4) 

เมืองพิจิตร 2,717 1,799 66.21 1,629 153 17 71 68 3 82 1,697 94.33 
วังทรายพูน 781 556 71.19 538 18 0 4 4 0 14 542 97.48 
โพธิ์ประทับช๎าง 1,297 1,107 85.35 1,050 56 1 35 34 1 21 1,084 97.92 
ตะพานหิน 1,649 1,328 80.53 1,268 58 2 30 30 0 28 1,298 97.74 
บางมูลนาก 1,126 943 83.75 907 32 4 15 12 3 17 919 97.45 
โพทะเล 1,711 1,313 76.74 1,215 96 2 40 40 0 56 1,255 95.58 
สามงําม 1,145 748 65.33 553 194 1 95 95 0 99 648 86.63 
ทับคล๎อ 1,239 929 74.98 893 36 0 15 15 0 21 908 97.74 
สากเหล็ก 699 499 71.39 435 63 1 40 40 0 23 475 95.19 
บึงนาราง 986 716 72.62 671 42 3 11 11 0 31 682 95.25 
ดงเจริญ 570 382 67.02 347 33 2 1 1 0 32 348 91.1 
วชิรบารมี 1,151 923 80.19 849 74 0 43 40 3 31 889 96.32 
รวม 15,071 11,253 74.67 10}355 855 33 400 390 10 455 10,745 95.49 

จังหวัดนครสวรรค์ 

อ าเภอ 
รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 

เป้าหมาย
(1) 

คัดกรอง
(2) 

ร้อยละ
คัดกรอง 

สมวัย
(2.1) 

กระตุ้น
(2.2) 

ส่งต่อ
(2.3) 

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 
เดือน 

รวมสมวัย 
ร้อยละ
สมวัย 
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ติดตามได้
(3) 

สมวัย
(3.1) 

รวม
(3.2) 

รอการติดตาม/
ติดตามไม่ได้(4) 

เมืองนครสวรรค์ 5,580 3,874 69.43 3,792 79 3 38 36 2 41 3,828 98.81 
โกรกพระ 1,017 957 94.1 748 203 6 164 162 2 39 910 95.09 
ชุมแสง 1,757 1,129 64.26 1,035 94 0 56 52 4 38 1,087 96.28 
หนองบัว 1,786 1,446 80.96 1,173 273 0 170 169 1 103 1,342 92.81 
บรรพตพิสัย 2,471 2,188 88.55 1,730 454 4 390 388 2 64 2,118 96.8 
เก๎าเลี้ยว 995 750 75.38 536 211 3 116 112 4 95 648 86.4 
ตาคลี 2,785 1,685 60.5 1,348 336 1 272 266 6 64 1,614 95.79 
ทําตะโก 1,706 1,632 95.66 1,181 450 1 413 401 12 37 1,582 96.94 
ไพศาลี 2,072 1,609 77.65 1,401 207 1 152 150 2 55 1,551 96.4 
พยุหะคีรี 1,581 1,121 70.9 1,022 96 3 45 44 1 51 1,066 95.09 
ลาดยาว 2,186 1,407 64.36 1,193 213 1 100 99 1 113 1,292 91.83 
ตากฟูา 1,003 699 69.69 544 154 1 108 106 2 46 650 92.99 
แมํวงก์ 1,376 1,090 79.22 884 205 1 154 153 1 51 1,037 95.14 
แมํเปิน 831 452 54.39 418 34 0 3 3 0 31 421 93.14 
ชุมตาบง 638 419 65.67 399 19 1 9 9 0 10 408 97.37 
รวม 27,784 20,458 73.63 17,404 3,028 26 2,190 2,150 40 838 19,554 95.58 

 
จังหวัดอุทัยธานี 

อ าเภอ รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 
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เป้าหมาย
(1) 

คัดกรอง
(2) 

ร้อยละ
คัดกรอง 

สมวัย
(2.1) 

กระตุ้น
(2.2) 

ส่งต่อ
(2.3) 

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/ 
กระตุ้นภายใน 1 เดือน 

รวมสมวัย 
ร้อยละ
สมวัย ติดตามได้

(3) 
สมวัย
(3.1) 

รวม
(3.2) 

รอการติดตาม/
ติดตามไม่ได้(4) 

เมืองอุทัยธานี 1,322 931 70.42 870 57 4 25 25 0 32 895 96.13 
ทัพทัน 1,137 758 66.67 674 84 0 40 39 1 44 713 94.06 
สวํางอารมณ์ 1,079 877 81.28 800 76 1 34 32 2 42 832 94.87 
หนองฉาง 1,193 871 73.01 832 36 3 19 17 2 17 849 97.47 
หนองขาหยําง 421 331 78.62 268 63 0 51 50 1 12 318 96.07 
บ๎านไรํ 2,326 1,607 69.09 1,443 160 4 112 107 5 48 1,550 96.45 
ลานสัก 2,040 1,366 66.96 1,021 344 1 142 141 1 202 1,162 85.07 
ห๎วยคต 685 463 67.59 449 11 3 0 0 0 11 449 96.98 
รวม 10,203 7,204 70.60 6,357 831 16 423 411 12 408 6,768 93.94 

จังหวัดชัยนาท 

อ าเภอ 

รวมทั้ง 4 กลุ่มอายุ 

เป้าหมาย
(1) 

คัดกรอง
(2) 

ร้อยละ
คัดกรอง 

สมวัย
(2.1) 

กระตุ้น
(2.2) 

ส่งต่อ
(2.3) 

สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 
เดือน 

รวมสมวัย 
ร้อยละ
สมวัย ติดตามได้

(3) 
สมวัย
(3.1) 

รวม
(3.2) 

รอการติดตาม/
ติดตามไม่ได้(4) 

เมืองชัยนาท 2,064 1,540 74.61 1,424 113 3 59 59 0 54 1,483 96.3 
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มโนรมย์ 857 438 51.11 385 51 2 31 31 0 20 416 94.98 
วัดสิงห์ 634 483 76.18 472 10 1 1 0 1 9 472 97.72 
สรรพยา 1,067 729 68.32 632 96 1 46 44 2 50 676 92.73 
สรรคบุรี 1,637 1,073 65.55 954 115 4 48 48 0 67 1,002 93.38 
หันคา 1,646 1,339 81.35 1,131 206 2 173 168 5 33 1,299 97.01 
หนองมะโมง 609 424 69.62 397 27 0 10 9 1 17 406 95.75 
เนินขาม 530 357 67.36 308 49 0 26 26 0 23 334 93.56 
รวม 9,044 6,383 70.58 5,703 667 13 394 385 9 273 6,088 95.37 
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กลุ่มวัยเรียน 
 

สถานการณ์การด าเนนิงานสขุภาพจิตวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  
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  แผนที่ชี้เปูาการด าเนินงานเด็กเสี่ยงจากระบบ SET กระทรวงศึกษาธิการ  
โดยด าเนินการอบรมโปรแกรม SAFE BE- MOD ด๎วยกระบวนการ HERO ใน 395 โรงเรียนส าหรับครู 

โดยด าเนินการฝึกอบรมครูนักเรียนจากโรงเรียนดังกลําว  โดยมีดังเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหา ID ดังนี้ 
ก าแพงเพชร   271 คน 
พิจิตร          319  คน 
อุทัยธานี       101  คน 
ชัยนาท           95 คน 
นครสวรรค์     210 คน 
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จ านวนเด็กกลุ่มเสี่ยงรายโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 

(จากผลการคัดกรองความพิการ 9 ประเภท ใน ระบบSET) 

จังหวัด(เขตพื้นที่การศึกษา) ID LD ADHD Autistic รวม 4 โรค 
ก าแพงเพชรเขต1 180 517 7 27 731 
ก าแพงเพชรเขต2 91 1503 20 15 1629 
ชัยนาท 95 1212 21 25 1353 
นครสวรรค์เขต1 88 1432 12 48 1580 
นครสวรรค์เขต2 50 2302 7 21 2380 
นครสวรรค์เขต3 73 1430 15 19 1537 
พิจิตรเขต1 241 914 10 30 1195 
พิจิตรเขต2 78 1014 23 8 1123 
อุทัยธานีเขต1 31 543 7 17 598 
อุทัยธานีเขต2 70 1557 17 15 1659 
รวมทั้งสิ้น  997 12424 139 225 13785 
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แบบรายงานเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น 
ศูนย์สุขภาพจิตที่  3  เขตสุขภาพที่ 3    

        ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
จังหวัดพิจิตร               
1.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากแบบคัดกรองพิการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  350 311 400 401 500 356 2318 
2.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด  240 190 63 24 323 345 1185 
จังหวัดก าแพงเพชร 

       1.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากแบบคัดกรองพิการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 104 34 300 892 525 505 2360 
2.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํซ้ า
คน) 127 45 90 295 140 140 837 
จังหวัดชัยนาท 

       1.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากแบบคัดกรองพิการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 255 50 56 400 310 282 1353 
2.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํซ้ า
คน) 95 38 30 295 210 198 866 
จังหวัดนครสวรรค์ 

       1.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากแบบคัดกรองพิการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 300 280 1449 1200 1500 748 5477 
2.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํซ้ า
คน) 114 214 23 245 56 239 891 
จังหวัดอุทัยธานี 

       1.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากแบบคัดกรองพิการของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 228 100 184 433 679 633 2257 
2.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรในสถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํซ้ า
คน) 145 95 160 348 454 560 1762 
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การด าเนินการ 
 1. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์, และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมด าเนินประสานงานงานกับ
สพป./สพม.เขตการศึกษา หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่โรงเรียนเปูาหมายเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
วางแผนและขอใช๎ข๎อมูลจากโปรแกรม SET รํวมกัน  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์, และ สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์รํวมด าเนิน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทาง
สติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่5 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท
แอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียนแกํผู๎บริหาร สพป ./สพม. /ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดในเขตสุภาพที่ 3เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่ พร๎อมถํายทอด
นโยบายการด าเนินงานกรมสุขภาพจิตในการสํงเสริมและชํวยเหลือนักเรียนวัยเรียนและวัยรุํนแกํบุคลากรใน
ระบบการศึกษา 
2.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตกลุ่มวัยภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560เพ่ือถํายทอด
นโยบาย ที่ส าคัญและแนวทางการด าเนินงานสุขภาพจิตเด็กกลุํมวัยเรียนและวัยรุํนให๎กับกลุํมเปูาหมายคือ 
สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในสสจ ./รพศ./
รพท. 
3.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์, และ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกันจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ครู บุคลากรสาธารณสุข เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียน
มัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 12-13 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
วันที่ 19-20 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร 
วันที่ 28-29 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมห๎วยขาแข๎งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี 
วันที่ 14-15 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
วันที่ 26-27 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท 
โดยกลุํมเปูาหมายในโครงการเป็น ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในรพช./
รพท./รพศ.รวมทั้ง สสอ/สสจ. เพื่อใช๎องค์ความรู๎โปรแกรม School and Family Empowerment for 
Behavioral Modification; SAFE B-MOD ดูและชํวยเหลือรวมทั้งปรับพฤติกรรมและสร๎างกระบวนการสํงตํอ
นักเรียนที่มีปัญหาเกินความสามารถสูระบบบริการสาธารณสุข 
4.สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีให๎แกํเครือขํายกลุํมเปูาหมายการด าเนินงานผํานโครงการในการพัฒนาศักยภาพ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทาง
สติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 และ โครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุํน 
 

วัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 3 
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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 3 
อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี / หญิงอายุเดียวกันพันคน เขตสุขภาพที่ 3 (ไม่เกิน 40) 

ข๎อมูล HDC ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละแม่วัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ า (ไม่เกิน ร้อยละ 10) ข๎อมูล HDC ณ วันที่ 20 พ.ย. 2561 
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รายช่ือและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่พร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม ขยายโอกาส อ่ืนๆ (ระบุ) 
1. อุทัยธานี 8 อ าเภอ 8 โรงพยาบาล 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 
2. ชัยนาท 8 อ าเภอ 8 โรงพยาบาล 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน 1 โรงเรียน 
3. พิจิตร 12 อ าเภอ 12 โรงพยาบาล 10 โรงเรียน 2 โรงเรียน 0 โรงเรียน 
4. นครสวรรค์ 15 อ าเภอ 14 โรงพยาบาล 12 โรงเรียน 3 โรงเรียน 0 โรงเรียน 
5. ก าแพงเพชร 12 อ าเภอ 12 โรงพยาบาล 12 โรงเรียน 1 โรงเรียน 0 โรงเรียน 
รวมเขตสุขภาพที่ 3 55 อ าเภอ 54 โรงพยาบาล 50 โรงเรียน 6 โรงเรียน 1 โรงเรียน 

 
จังหวัดนครสวรรค์ รายชื่อและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่พร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพศ. โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร    
อ.โกรกพระ รพ.โกรกพระ รพช. โรงเรียนโกรกพระ    
อ.พยุหะคีรี รพ.พยุหะคีรี รพช. โรงเรียนพยุหะคีรีพิทยาคม    
อ.ตากฟูา รพ.ตากฟูา รพช. โรงเรียนตากฟูาวิชาประสิทธิ์    
อ.แมํวงก์ รพ.แมํวงก์ รพช. โรงเรียนแมํวงก์พิทยาคม    
อ.ชุมแสง รพ.ชุมแสง รพช. โรงเรียนวัดฆะมัง    
อ.หนองบัว รพ.หนองบัว รพช. โรงเรียนหนองบัว    
อ.ทําตะโก รพ.ทําตะโก รพช. โรงเรียนทําตะโกพิทยาคม    
อ.ไพศาลี รพ.ไพศาลี รพช. โรงเรียนวังขํอยพิทยา    
อ.บรรพตพิสัย รพ.บรรพตพิสัย รพช. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม    
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

อ.ตาคลี รพ.ตาคลี รพช. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์    
อ.เก๎าเลี้ยว รพ.เก๎าเลี้ยว รพช. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์    
อ.ชุมตาบง รพ.ชุมตาบง รพช. โรงเรียนห๎วยน้ าหอมวิทยาคาร    
อ.ลาดยาว รพ.ลาดยาว รพช. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์    
อ.แมํเปิน โรงเรียนอนุบาลแมํเปิน (บ๎านตลุกตา

สาม) 
   

รวม 15 อ าเภอ 14 โรงพยาบาล 15 โรงเรียน 
12 

โรงเรียน 
3 โรงเรียน 

0 โรงเรียน 

 
จังหวัดก าแพงเพชร รายช่ือและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่พร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช 
ประเภท 

รพ. 
ชื่อ โรงเรียน 

ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

ก าแพงเพชร อ.เมือง
ก าแพงเพชร 

รพ.ก าแพงเพชร รพท. โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม    
โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวดั
ก าแพงเพชร 

   

อ.โกสัมพีนคร รพ.โกสัมพีนคร รพช. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา    
อ.ทรายทองวัฒนา รพ.ทรายทองวัฒนา รพช. โรงเรียนทุํงทรายวิทยา    
อ.บึงสามัคคี รพ.บึงสามัคคี รพช. โรงเรียนบ๎านชายเคือง    
อ.พรานกระตําย รพ.พรานกระตําย รพช. โรงเรียนพรานกระตํายวิทยา    
อ.คลองลาน รพ.คลองลาน รพช. โรงเรียนคลองลานวิทยา    
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช 
ประเภท 

รพ. 
ชื่อ โรงเรียน 

ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

อ.ไทรงาม รพ.ไทรงาม รพช. โรงเรียนไทรงามพิทยาคม    
อ.คลองขลุง รพ.คลองขลุง รพช. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์    
อ.ขาณุวรลักษบุรี รพ.ขาณุวรลักษบุรี รพช. โรงเรียนขาณุวิทยา    
อ.ทุํงโพธิ์ทะเล รพ.ทุํงโพธิ์ทะเล รพช. โรงเรียนทุํงโพธิ์ทะเลพิทยา    
อ.ลานกระบือ รพ.ลานกระบือ รพช. โรงเรียนลานกระบือวิทยา    
อ.ปางศิลาทอง  รพ.ปางศิลาทอง รพช. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา    

รวม 12 อ าเภอ 12 โรงพยาบาล 12 โรงเรียน 
12 
โรงเรียน 

1 
โรงเรียน 

0 
โรงเรียน 

 
 

จังหวัดอุทัยธานี รายช่ือและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ท่ีพร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี รพ.อุทัยธานี รพท. โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา    
อ.หนองขาหยําง รพ.หนองขาหยําง รพช. โรงเรียนหนองขาหยํางวิทยา    
อ.ลานสัก รพ.ลานสัก รพช. โรงเรียนลานสักวิทยา    
อ.ห๎วยคต รพ.ห๎วยคต รพช. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์    
อ.ทัพทัน รพ.ทัพทัน รพช. โรงเรียนตลุกดูํวิทยาคม    
อ.หนองฉาง รพ.หนองฉาง รพช. โรงเรียนหนองฉางวิทยา    
อ.สวํางอารมณ์ รพ.สวํางอารมณ์ รพช. โรงเรียนสวํางอารมณ์วิทยาคม    
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จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

อ.บ๎านไรํ รพ.บ๎านไรํ รพช. โรงเรียนบ๎านไรํวิทยา    
รวม 8 อ าเภอ 8 โรงพยาบาล 8 โรงเรียน 8 โรงเรียน 0 โรงเรียน 0 โรงเรียน 

 
จังหวัดพิจิตร รายช่ือและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่พร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม 
ขยาย
โอกาส 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

พิจิตร อ.เมืองพิจิตร รพ.พิจิตร รพท. โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์    
อ.วังทรายพูน รพ.วังทรายพูน รพช. โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน    
อ.ตะพานหิน รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน รพช. โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร    
อ.โพทะเล รพ.โพทะเล รพช. โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์    
อ.บางมูลนาก รพ.บางมูลนาก รพช. โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม    
อ.วชิรบารมี รพ.วชิรบารมี รพช. โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม    
อ.โพธิ์ประทับช๎าง รพ.โพธิ์ประทับช๎าง รพช. โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม    
อ.สามงําม รพ.สามงําม รพช. โรงเรียนสามงํามชนูปถัมภ์    
อ.ทับคล๎อ รพ.ทับคล๎อ รพช. โรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา    
อ.สากเหล็ก รพ.สากเหล็ก รพช. โรงเรียนสากเหล็กวิทยา    
อ.ดงเจริญ รพ.ดงเจริญ รพช. โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม    
อ.บึงนาราง รพ.บึงนาราง รพช. โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม    

รวม 12 อ าเภอ 12 โรงพยาบาล 12 โรงเรียน 
10 
โรงเรียน 

2 โรงเรียน 0 โรงเรียน 
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จังหวัดชัยนาท รายชื่อและจ านวนโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ท่ีพร้อมด าเนินการดูแลช่วยเหลือ 

จังหวัด อ าเภอ ชื่อ รพศ./รพท/รพช ประเภท รพ. ชื่อ โรงเรียน 
ประเภท ร.ร. 

มัธยม ขยายโอกาส อ่ืนๆ (ระบุ) 
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท รพ.ชัยนาทนเรนทร รพท. โรงเรียนองค์การบริหารสํวนจังหวัดชัยนาท    

โรงเรียนเทศบาลบ๎านกล๎วย ชัยนาท    
อ.สรรคบุรี รพ.สรรคบุรี รพช. โรงเรียนคุรุประชาสรรค์    
อ.วัดสิงห์ รพ.วัดสิงห์ รพช. โรงเรียนวัดสิงห ์    
อ.สรรพยา รพ.สรรพยา รพช. โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม    
อ.มโนรมย์ รพ.มโนรมย์ รพช. โรงเรียนสาครพิทยาคม    
อ.หนองมะโมง รพ.หนองมะโมง รพช. โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา    
อ.หันคา รพ.หันคา รพช. โรงเรียนหันคาพิทยาคม    
อ.เนินขาม รพ.เนินขาม รพช. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์    

รวม 8 อ าเภอ 8 โรงพยาบาล 8 โรงเรียน 9 โรงเรียน 0 โรงเรียน 1 โรงเรียน 
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เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561 
 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน 11,603  11,217  10,823  8,738  8,491  8,306  59,178  

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด      
11,603  

      11,217        10,823         8,738         8,491  8,306 59,178 

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

     
11,603  

      11,217        10,823         8,738         8,491    8,306  59,178 

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

965 834 850 652 606 498 4,405 

       2.1 ด๎านอารมณ์ 471 486 442 401 312 306 2,418 

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 511 401 440 333 292 209 2,186 

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 528 384 446 384 248 254 2,244 

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 557 502 502 443 346 307 2,657 

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 495 589 670 514 680 479 3,427 

       2.6 จุดแข็ง (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 624 433 613 472 412 393 2,947 

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

174 183 181 160 114 101 913 

        3.1 ด๎านดี 156 118 149 147 103 86 759 



 
 

50                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

       3.2  ด๎านเกํง 144 85 126 134 93 69 651 

       3.3 ด๎านสุข 120 62 119 99 92 89 581 

       3.4 รวมทุกด๎าน 90 109 96 68 110 88 561 

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

758 593 712 520 533 438 3,554 

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 292 272 304 240 220 164 1,492 

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 219 147 201 137 120 110 934 

       4.3 การปรับพฤติกรรม 347 268 343 270 274 165 1,667 

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 522 441 510 373 383 356 2,585 

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

- - - 1 2 - 3 

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี - - - 1 2 - 3 

5.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

664 526 657 483 405 375 3,110 

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 320 307 349 280 208 166 1,630 

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

336 178 214 175 130 111 1,144 

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนและปัญหาพฤติกรรม 65 69 115 74 68 96 487 



 
 

51                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 
 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น นครสวรรค์ ปี 2561 
 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน 2,511 2,331 2,255 1,772 1,738 1,675 12,282 

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 2,511 2,331 2,255 1,772 1,738 1,675 12,282 

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

2,511 2,331 2,255 1,772 1,738 1,675 12,282 

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

212 139 166 107 59 106 789 

       2.1 ด๎านอารมณ์ 69 96 68 41 27 49 350 

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 94 45 90 14 2 10 255 

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 159 101 145 96 59 86 646 

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 44 8 41 17 7 12 129 

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 78 62 79 80 72 84 455 

       2.6 จุดแข็ง (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 151 15 140 125 32 143 606 



 
 

52                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

12 11 8 3 0 3 37 

        3.1 ด๎านดี 4 9 2 0 0 1 16 

       3.2  ด๎านเกํง 8 5 7 0 0 1 21 

       3.3 ด๎านสุข 7 6 8 3 0 3 27 

       3.4 รวมทุกด๎าน 3 1 4 1 0 0 9 

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

222 86 161 113 67 116 765 

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 19 0 19 16 4 18 76 

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 51 24 34 2 0 5 116 

       4.3 การปรับพฤติกรรม 102 55 86 74 54 57 428 

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 113 60 83 79 55 85 475 

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

      - 

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี       - 

5.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

      - 



 
 

53                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 222 86 161 113 67 116 765 

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

121 50 104 97 55 77 504 

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนและปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 

90 20 35 1 4 9 159 

 
เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ก าแพงเพชร ปี 2561 

 
รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน   4,224    4,040    3,804    3,199    3,008    2,981    21,256  

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด   4,224    4,040    3,804    3,199    3,008    2,981    21,256  

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

  4,224    4,040    3,804    3,199    3,008    2,981    21,256  

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

247 254 208 162 242 177     1,290  

       2.1 ด๎านอารมณ์ 134 169 130 122 113 98       766  

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 167 140 130 94 91 65       687  

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 128 130 131 146 80 75       690  

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 158 152 166 121 105 92       794  



 
 

54                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 97 255 218 147 268 186     1,171  

       2.6 จุดแข็ง (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 212 229 207 181 214 153     1,196  

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

44 54 52 41 33 31       255  

        3.1 ด๎านดี 30 23 54 70 40 34       251  

       3.2  ด๎านเกํง 28 12 61 59 44 23       227  

       3.3 ด๎านสุข 37 10 55 34 52 54       242  

       3.4 รวมทุกด๎าน 23 35 46 6 53 39       202  

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

166 179 156 122 206 130       959  

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 162 193 170 145 139 101       910  

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 55 59 55 32 31 45       277  

       4.3 การปรับพฤติกรรม 74 86 50 44 73 34       361  

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 200 187 176 98 136 140       937  

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

                    -    

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี                     -    



 
 

55                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

5.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

                    -    

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 141 198 176 149 132 133       929  

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

79 107 96 84 70 32       468  

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 

95 100 70 59 66 68       458  



 
 

56                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น อุทัยธานี ปี 2561 
 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน   1,252    1,198    1,062      946      866      892    6,216  

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด   1,252    1,198    1,062      946      866      892    6,216  

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

  1,252    1,198    1,062      946      866      892    6,216  

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

145 67 37 76 49 10     384  

       2.1 ด๎านอารมณ์ 105 22 14 58 17 7     223  

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 47 32 26 20 30 5     160  

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 104 23 15 30 13 6     191  

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 60 13 1 25 6 1     106  

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 91 56 29 57 39 8     280  

       2.6 จุดแข็ง (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 35 16 9 22 10 6      98  

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

45 20 16 35 18 6     140  

        3.1 ด๎านดี 65 14 12 27 14 4     136  



 
 

57                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

       3.2  ด๎านเกํง 37 9 8 15 9 4      82  

       3.3 ด๎านสุข 54 17 14 28 12 6     131  

       3.4 รวมทุกด๎าน 5 3 1 2 0 0      11  

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

85 56 29 49 39 8     266  

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 20 10 8 16 8 6      68  

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 51 12 8 42 13 7     133  

       4.3 การปรับพฤติกรรม 49 25 21 7 20 3     125  

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 44 40 19 5 26 1     135  

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

                  -    

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี                   -    

5. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

                  -    

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 85 56 29 49 39 8     266  

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

27 37 13 12 10 3     102  

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนและปัญหาพฤติกรรม 32 12 4 12 6 2      68  



 
 

58                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 
 

เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น พิจิตร ปี 2561 
 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน   2,175    2,208    2,224    1,709    1,775    1,710  11,801  

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด   2,175    2,208    2,224    1,709    1,775    1,710  11,801  

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

  2,175    2,208    2,224    1,709    1,775    1,710  11,801  

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

230 236 238 211 196 127   1,238  

       2.1 ด๎านอารมณ์ 129 141 198 142 128 101   839  

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 167 152 157 186 146 98    906  

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 100 91 111 94 73 58     527  

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 218 241 225 220 185 138 1,227  

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 128 118 256 147 242 105      996  

       2.6 จุดแขง็ (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 155 106 189 125 132 64     771  
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รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

44 61 43 61 43 43     295  

        3.1 ด๎านดี 47 50 68 37 39 36    277  

       3.2  ด๎านเกํง 59 49 36 54 33 32    263  

       3.3 ด๎านสุข 12 18 29 28 19 18     124  

       3.4 รวมทุกด๎าน 33 38 21 45 43 33      213  

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

143 131 207 151 149 98      879  

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 67 45 82 55 60 32    341  

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 46 33 78 57 72 46     332  

       4.3 การปรับพฤติกรรม 97 85 168 139 123 65    677  

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 135 123 206 152 147 97   860  

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

0 0 0 0 0 0 0 

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี             0 

5. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

            0 



 
 

60                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 140 123 207 151 149 96     866  

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

62 85 116 81 73 49    466  

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 

98 12 78 96 45 23    352  

 
เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ชัยนาท ปี 2561 

 
รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1. จ านวนนักเรียน  1,441   1,440   1,478   1,112   1,104   1,048   7,623  

1.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมด  1,441   1,440   1,478   1,112   1,104   1,048   7,623  

1.2 จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการคัดกรอง/ประเมินด๎วยแบบ
ประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) (นับไมํซ้ าคน) 

 1,441   1,440   1,478   1,112   1,104   1,048   7,623  

2. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการ
ประเมินด๎วยแบบประเมินจุดอํอนและจุดแข็ง (SDQ) รํวมด๎วย 
(นับไมํซ้ าคน) 

131 138 201 96 60 78  704  

       2.1 ด๎านอารมณ์ 34 58 32 38 27 51  240  

       2.2  ด๎านพฤติกรรมเกเร 36 32 37 19 23 31  178  

       2.3 ด๎านอยูํไมํนิ่ง 37 39 44 18 23 29  190  

       2.4 ด๎านสัมพันธภาพกับเพื่อน 77 88 69 60 43 64  401  



 
 

61                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

       2.5 รวมจุดอํอนทั้ง 4 ด๎าน 101 98 88 83 59 96  525  

       2.6 จุดแข็ง (คะแนนต่ ากวําเกณฑ์ 0-4 ) 71 67 68 19 24 27  276  

3. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงจากข๎อ 2 ที่มีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ต่ ากวําเกณฑ์จากการประเมินด๎วยแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ์ (นับไมํซ้ าคน) 

29 37 62 20 20 18  186  

        3.1 ด๎านดี 10 22 13 13 10 11  79  

       3.2  ด๎านเกํง 12 10 14 6 7 9  58  

       3.3 ด๎านสุข 10 11 13 6 9 8  57  

       3.4 รวมทุกด๎าน 26 32 24 14 14 16  126  

4.จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (นับไมํซ้ าคน) 

142 141 159 85 72 86  685  

       4.1 พัฒนาทักษะชีวิต 24 24 25 8 9 7  97  

       4.2 พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 16 19 26 4 4 7  76  

       4.3 การปรับพฤติกรรม 25 17 18 6 4 6  76  

       4.4 การให๎ค าปรึกษา 30 31 26 39 19 33  178  

       4.5 สํงตํอตามข๎อบํงชี้ (เกินความสามารถของบุคลากรทาง
การศึกษา) 

0 0 0 1 2 0 3 

       4.6 การให๎ค าปรึกษาเป็นรายกรณี 0 0 0 1 2 0 3 



 
 

62                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

รายงาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

5. จ านวนนักเรียนกลุํมเสี่ยงที่ได๎รับการชํวยเหลือโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาและ/หรือบุคลากรสาธารณสุขจนดีขึ้นทั้งหมด (นับไมํ
ซ้ าคน) 

      0 

      5.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 76 63 84 21 18 22  284  

      5.2 มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าใน
นักเรียนคนเดิม 

31 28 20 6 0 5  90  

      5.3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ ลดลงจากการประเมินซ้ าในนักเรียนคนเดิม 

21 34 27 7 9 9  107  



 
 

63                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) จังหวัดนครสวรรค์ 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) 
ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ได๎มีแผนงาน/โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาวัยรุํน ที่ได๎งบประมาณจาก สสส. , 
เงินบ ารุง และ งบฯ PP มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับจังหวัด ซึ่ง
มีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือการขับเคลื่อน พรบ.ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน ปี พ.ศ. 
๒๕๕9 

 แตํยังพบปัญหาในระดับอ าเภอ/ต าบล ที่ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ยังมีบทบาทไมํชัดเจน
และขาดการบูรณาการแผนการด าเนินงานเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 

 จึงควรแตํงตั้ง ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเพ่ือบูรณา
การแผนด าเนินการรํวมกัน 

นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) จังหวัดก าแพงเพชร 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) 
ระดับจังหวัด จังหวัดก าแพงเพชร เป็นคณะท างานตามงานยุทธศาสตร์จังหวัด แผนงานที่ 2 กลุํมวัยรุํน โดยจะมีการ
ทบทวนและปรับคณะท างานและบทบาทให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การด าเนินงานในปี 2560 

 แตํยังมีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ในระดับอ าเภอ/ต าบล ยังมีบทบาทไมํชัดเจน และขาด
การบูรณาการแผนการด าเนินงานเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 

 จึงควรแตํงตั้ง ทีมนักจัดการสุขภาพ 

นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) จังหวัดอุทัยธาน ี
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) 
ระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ในระดับ CUP มีการใช๎ PIRAB ในการวิเคราะห์งาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานได๎
ตรงประเด็น มีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน มีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
โดยของบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล และมีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ของอ าเภอและ
ทุกต าบล                                                                                                                                                                                              

 แตํยังมีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ในระดับอ าเภอ/ต าบล ยังมีบทบาทไมํชัดเจน 

จึงควรแตํงตั้ง ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) มีบทบาท ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเพ่ือ
บูรณาการแผนด าเนินการรํวมกัน และควรเพ่ิมการควบคุมก ากับติดตาม 
 
นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) จังหวัดพิจิตร 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) 
ระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ทุกพ้ืนที่มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดท าแผนงาน/โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
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วัยรุํนครอบคลุมด๎านกาย จิต สังคมและยาเสพติด โดยใช๎งบฯ PP และ งบฯกองทุนสุขภาพต าบล อีกทั้งยังมีการ
แตํงตั้งคณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับจังหวัดซึ่งมีผู๎วําราชการจังหวัดเป็น
ประธานเพ่ือการขับเคลื่อน พรบ.ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และได๎ด าเนินการจัด
ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีการก าหนด การประชุมครั้งตํอไปเดือน
เมษายน ๒๕๖๐ และมีทีมงานที่เข๎มแข็ง มีการก าหนดตัวชี้วัดคําเปูาหมายงานและ Quick win เพ่ือใช๎ก ากับติดตาม
การท างานของพ้ืนที ่

 แตํยังมีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ในระดับอ าเภอ/ต าบล ยังมีบทบาทไมํชัดเจน 

 จึงควรแตํงตั้ง ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอเพ่ือบูรณา
การแผนด าเนินการรํวมกันโดยบูรณาการกับคณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 

นักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen Manager) จังหวัดชัยนาท 
 การขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) 
ระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาทการขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุํนผํานทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุํน (Teen Manager) ระดับจังหวัด เป็นคณะท างานตามงานยุทธศาสตร์จังหวัด ค าสั่งแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนจังหวัด และค าสั่ง Teen manager อยูํระหวํางด าเนินการแตํงตั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 แตํยังไมํมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน แตํได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบงานไว๎แล๎ว แผนงานในระดับอ าเภอยังถูก
ก าหนดโดยระดับจังหวัด ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ในระดับอ าเภอ/ต าบล ยังมีบทบาทไมํ
ชัดเจน ขาดการบูรณาการแผนการด าเนินงานเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 

 จึงควรแตํงตั้ง ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุํน (Teen Manager) ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือบูรณา
การแผนด าเนินการรํวมกัน 

 
 

 

 

 

 
 

วัยท างาน 
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ชี้เปูาปัญหาวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 
เพ่ือเป็นแนวทางการเฝูาระวังแก๎ไขและด าเนินงานตํอไปในปี 2561 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณ์วัยท างาน  

ข๎อมูลก าลังแรงงานจากผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแหํงชาติ ไตรมาสที่ 2 
ปี 2558 พบวํา ประเทศไทยมีประชากรที่อยูํในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 55.19 ล๎านคน จ าแนกเป็นผู๎
อยูํในก าลังแรงงาน 38.40 ล๎านคน โดยเป็นผู๎ที่ที่มีงานท า ร๎อยละ 37.75  และในเขตสุขภาพที่ 3 ประชากรทั้งหมด 
3,012,283 คน ประชากรวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี รวม 1,456,028  คนคิดเป็นร๎อยละ 48.34ของประชากรทุก
กลุํมวัย  

ในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรงในครอบครัว 
การติดสุรา/ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร๎า จนเป็นเหตุให๎เกิดการฆําตัวตาย จากสถิติ การเจ็บปุวยด๎วยโรคเรื้อรั งมี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังท่ีเกิดจากพฤติกรรมและวิถีการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งสามารถปูองกันได๎ และผู๎ที่ปุวยแล๎ว หากดูแลสุขภาพไมํดี จะน าไปสูํการเจ็บปุวยแทรกซ๎อนด๎วย โรคหลอด
เลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตเรื้อรัง ข๎อมูลสถานการณ์โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง จากส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค ปี 255๘ พบอัตราการตายด๎วยโรคเบาหวาน ร๎อยละ 
10.89 โรคความดันโลหิต ร๎อยละ 12.51 หลอดเลือดสมอง 60.78 และหัวใจและหลอดเลือด ร๎อยละ 121.49 ตํอ
แสนประชากร นอกจากนี้  ข๎อมูลกรมสุขภาพจิต พบวํา ในปี 2557 เขตสุขภาพที่ 3 มีผู๎ปุวยเบาหวาน ร๎อยละ 42.7 
ผู๎ปุวยความดันโลหิต ร๎อยละ 44.18 และพบผู๎ปุวยรายใหมํ โรคเบาหวาน ร๎อยละ 2.27 โรคความดันโลหิต ร๎อยละ 
1.18 ตํอแสนประชากร ซึ่งความเจ็บปุวยทางกายก็อาจสํงผลตํอจิตใจได๎ เชํน เกิดความเครียด ซึมเศร๎าจากโรคที่ปุวย 
 คนไทยฆําตัวตายปีละ 3,900 รายเฉลี่ยทุกชั่วโมงการฆําตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกร๎อยละ 1.4 
จ านวนกวํา 800,000 คนตํอปี หรือ 11.69 ตํอประชากรแสนคน คาดวําจะเพ่ิมเป็น 1.5 ล๎านคนในปี พ.ศ.2563โดย
มีคนพยายามฆําตัวตายสูงกวําคนที่ฆําตัวตายส าเร็จ 20 เทําตัวส าหรับไทยมีอัตราการฆําตัวตายสูงสุดในปีพ.ศ. 2544 
คิดเป็น 8.2 ตํอประชากรแสนคน และลดลงตํอเนื่อง ลําสุดในปี 2557 เหลือ 6.08ตํอประชากรแสนคน แม๎วําจะอยูํ
ใ น เ ปู า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด คื อ ไ มํ เ กิ น  6.5 ตํ อ ป ร ะ ช า ก ร แ ส น ค น  แ ตํ ยั ง มี 
ผู๎ฆําตัวตายส าเร็จปีละกวํา 3,900 คน เฉลี่ย 1 คน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง ผู๎ชายฆําตัวตายสูงกวําผู๎หญิง 3 เทํา และเป็น
กลุํมอายุ 35-39 ปีมากที่สุด ภาคเหนือมีอัตราการฆําตัวตายสูงกวําภาคอ่ืน อัตรา 10 ตํอประชากรแสนคน สูงสุดที่
จังหวัดล าพูน 20 ตํอประชากรแสนคน แนวโน๎มเพ่ิมขึ้นตํอเนื่องนอกจากความเครียดจะสํงผลตํอสุขภาพกายแล๎วยัง
สํงผลตํอปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท างานอีกด๎วย ปัญหาการฆําตัวตายเป็นตัวสะท๎อนที่ท าให๎เห็นถึงการมีภาวะ
ความเครียด โดยแนวโน๎มของผู๎ที่ฆําตัวตายสํวนใหญํ คือ กลุํมคนในวัยท างาน  

สํวนสถานการณ์อุบัติเหตุ จากการจัดเก็บสถิติโรคฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนไทย โดยเฉพาะในชํวงวัยท างาน 
อายุ 18 - 60 ปี ระหวํางวันที่ 1 พ.ค.58 - 30 เม.ย. 59 พบวํามีการแจ๎งเหตุเจ็บปุวยฉุกเฉินผํานสายดํวน 1669 ใน
เรื่องอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาคือมีอาการเจ็บแนํนหน๎าอกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคหัวใจ สํวนสาเหตุที่คนวัย
ท างานเป็นโรคหัวใจมากขึ้น เนื่องจากมีความเครียด ไมํมีเวลาพักผํอน และใช๎เวลาอยูํกับการท างานคํอนข๎างมาก 
และความเครียดยังกระตุ๎นให๎หัวใจท างานหนักขึ้น หัวใจบีบตัวและเต๎นเร็วขึ้น หรืออาจสํงผลให๎การเต๎นของหัวใจ
ผิดปกติ ท าให๎เลือดมีความหนืดเพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูงและเกิดอุดตันหลอดเลือดได๎งําย อีกทั้งอาจะท า
ให๎เกิดภาวะหัวใจหยุดเต๎นกะทันหัน หรือที่เรียกหัวใจวายได๎ด๎วย 

 



 
 

67                                                     รายงานผลการด าเนินงานสุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

จ านวนประชากรเขตสุขภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ านวนประชากรวัยท างาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที่ 3  

ล าดับ จังหวัด จ านวน/คน 
1 นครสวรรค์ 392,929 
2 พิจิตร 289,691 
3 ชัยนาท 187,686 
4 ก าแพงเพชร 414,474 

พิจิตร 
ประชากร 541,868

คน 
 

 

นครสวรรค ์
ประชากร 1,065,334คน 

 

 

อุทัยธานี 
ประชากร 329,942คน 

 

 

ก าแพงเพชร 
ประชากร 729,133

คน 

ชัยนาท 
ประชากร 329,722คน 

 

 

ประชากรท้ังหมด 2,995,999คน 
ประชากรวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี 

รวม 1,944,512  คน 
(คิดเป็น 64.90% ของประชากรทุกกลุ่มวัย) 
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5 อุทัยธานี 171,248 
เขต 3 1,456,028 

(ข๎อมูลจาก HDCกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

สภาพปัญหาสุขภาพวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 
 ความส าคัญของปัญหา  สภาพปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์ทาง
การเมือง และสิ่งแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลง สํงผลตํอสุขภาพกายและสุขภาพจิตกลุํมวัยท างาน (อายุ 15 – 59 ปี) กลุํม
วัยท างานมีภาวะแทรกซ๎อนของความเครียดและโรคเรื้อรังท่ีมีความเสี่ยงเกิดข้ึน เชํน โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน 
ความดัน โรคทางจิตเวช ปัญหาการเสพสารเสพติด/สุรา ตลอดจนพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดอันตรายได๎รับบาดเจ็บและ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท๎องถนน 

  โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได๎บํอยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล๎านคนทั่วโลก โดยมีความชุก
อยูํที่ร๎อยละ 2-10 ผู๎หญิงเป็นมากกวําผู๎ชาย ส าหรับประเทศไทย โรคซึมเศร๎าเป็นอันดับที่ 3  ในผู๎หญิง และเป็นอันดับ 
8 ในผู๎ชาย โดยในปี 2557 กรมสุขภาพจิตมีการคัดกรองกลุํมเสี่ยงถึง 12 ล๎านคน พบมีแนวโน๎มปุวยเป็นโรคซึมเศร๎า 6 
ล๎านคน มีแนวโน๎มที่จะฆําตัวตาย 6 แสนคน ได๎รับการวินิจฉัยวําเป็นโรคซึมเศร๎า 5 แสนคน แตํคาดการณ์วําคนไทย
นําจะมภีาวะซึมเศร๎าราว 1.2 ล๎านคน โดยประชากรไทยมีโอกาสปุวยราว 2.3% 

 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 

ภาพรวมเขต 

(ตค.60-กย.
61) 

ร๎อยละของการเข๎าถึง
บริการ 

ผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎า 

เปูาหมาย≥ร๎อยละ 55 

 

ที่มา :HDC กระทรวง
สาธารณสุข30 ก.ย.
2561 

เปูาหมาย 13,525 10,364 20,099 6,223 6,633 56,844 

ผลงาน 9,119 4,126 10,323 4,410 2,840 30,818 

ร๎อยละ 67.42 39.81 51.36 70.87 42.82 54.22 

จากตารางที่ ๑ ข๎อมูลร๎อยละของการเข๎าถึงบริการผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎า ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 3 พบวํามีการ
เข๎าถึงบริการผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎า เทํากับร๎อยละ54.22 จังหวัดที่มีการเข๎าถึงบริการผู๎ปุวยโรคซึมเศร๎ามากที่สุดได๎แกํ 

ตารางที่ 1 ร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3 
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จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร เทํากับร๎อยละ70.87, 67.42มีคําเปูาหมายไมํเกินคําที่ก าหนด (ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 55) 
 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 

ภาพรวมเขต 

(ตค.60-กย.
61) 

ร๎อยละผู๎พยายามฆําตัว
ตายไมํกลับมาท าร๎าย
ตัวเองภายใน 1 ปี 

≥ร๎อยละ 90 

 

ที่มา :ตรวจราชการ
2/2561 

เปูาหมาย 282 177 362 155 164 1,140 

ผลงาน 267 165 345 144 161 1,082 

ร๎อยละ 94.95 93.65 95.51 93.37 98.20 94.91 

จากตารางที่ 2 ข๎อมูลร๎อยละผู๎พยายามฆําตัวตายไมํกลับมาท าร๎ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 
3 พบวํา มีผู๎พยายามฆําตัวตายไมํกลับมาท าร๎ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เทํากับร๎อยละ94.91จังหวัดที่มีผู๎พยายามฆําตัว
ตายไมํกลับมาท าร๎ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี มากที่สุดได๎แกํ จังหวัดชัยนาท รองลงมาจังหวัดนครสวรรค์ เทํากับร๎อย
ละ98.20, 95.51 มีคําเปูาหมายไมํเกินคําที่ก าหนด (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90) 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท 
ภาพรวมเขต 

(มค.-ธค.60) 

อัตราการฆําตัวตาย
ส าเร็จ 

ไมํเกิน 6.3 ตํอแสน

ประชาก
ร 

728,058 542,110 1,064,055 329,666 329,750 2,993,639 

ผลงาน 59 34 77 31 21 222 

ตารางที่ 2ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปเีขตสุขภาพที่ 3 

ตารางที่ 3อัตราการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3 
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ประชากร 

 

ที่มา : ตรวจราชการ 
2/2561 

อัตรา 8.10 6.27 7.24 9.40 6.37 7.42 

 
ที่มา ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

จากตารางที่ ๓ ข๎อมูลอัตราการฆําตัวตายส าเร็จ ปี 2560เขตสุขภาพท่ี 3 พบวํา มีอัตราการฆําตัวตายส าเร็จ
เทํากับ 7.42  ตํอประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราการฆําตัวตายส าเร็จสูงเกินคําเปูาหมายที่ก าหนด (ไมํเกิน 6.3 ตํอ
ประชากรแสนคน) 

เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด พบวํา จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆําตัวตายส าเร็จสูงที่สุด รองลงมา
จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมีอัตราการฆําตัวตายส าเร็จเทํากับ 9.40, 8.10 ตํอประชากรแสนคน  

นโยบายกรมสุขภาพจิต:กลุ่มวัยท างาน 
 เน๎นการสงเสริมใหประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต โดยพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร๎าง
ความสุขของประชาชนวัยท างาน พัฒนาหลักสูตรการใหการปรึกษาเพ่ือลดความขัดแยงในครอบครัวพัฒนาและ
สนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Care) ในโรงพยาบาลชุมชนที่ครอบคลุมมิติดานส
งเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยท างานที่เปนกลุมผูปวยโรคเรื้อรังผู๎ปุวยสุรา/ยาเสพติด และกลุ
มที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

- สํงเสริมและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลทางสังคมจิตใจ กลุํมเสี่ยงวัยท างานที่ปุวยด๎วย
โรคเรื้อรัง มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและมีปัญหาเสี่ยงตํอการติดสุรา/ยาเสพติดในโรงพยาบาล
ชุมชน 

- สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในชุมชนและ
สถานประกอบการ 

- สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในชุมชนโดย
เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน “กลุ่มวัยท างาน ปี 2561” 

ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต 

 พัฒนาศักยภาพวิทยากร (Basic Csg) 

 พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุน (แนวทางปฏิบัติ Psychosocial clinic) 
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การด าเนินงานสุขภาพจิต กลุ่มวัยผู้สูงอาย ุ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ 17 ของประชากร 
ทั้งหมด 65.5 ล๎านคน ประเทศไทยก าลังมีอายุสูงขึ้นอยํางเร็วมาก คาดประมาณวําอีกไมํเกิน 4 ปีข๎างหน๎านี้ประเทศ
ไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอยํางสมบูรณ์ เมื่อมีสัดสํวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงขึ้นถึงร๎อยละ 20 จ านวน
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอยํางรวดเร็วด๎วยเหตุที่ “คลื่นประชากรรุํนเกิดล๎าน” ซึ่งเกิดในชํวงปี 
2506-2526 ก าลังเคลื่อนตัวกลายเป็นผู๎สูงอายุ อีก 20 ปีข๎างหน๎า ประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุมากถึง 20 ล๎าน
คน และที่ส าคัญคือ กลุํมประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะเพ่ิมขึ้นอยํางมากจาก 1.5 ล๎านคนในปี 
2560 เป็น 3.5 ล๎านคนในอีก 20 ปีข๎างหน๎าสถานการณ์ผู๎สูงอายุไทยในปี 2560 นี้ มีข๎อมูลวํา ประชากรสูงอายุไทย
ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพผู๎สูงอายุที่อยูํในภาวะชํวยตัวเองไมํได๎ (ไมํสามารถประกอบกิจวัตรพ้ืนฐาน คือ กินอาหารเอง 
เข๎าห๎องน้ าเอง แตํงตัวได๎เอง) มากถึงร๎อยละ 5 โดยเฉพาะผู๎สูงอายุวัยปลายที่ไมํสามารถชํวยตัวเองได๎ มีมากถึงร๎อย
ละ 19 ของผู๎สูงอายุในวัยเดียวกันนี้ 

มีการเสนอแนวทางการสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให๎กับผู๎สู งอายุทั้งทางรํางกายและจิตใจ                
(ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย, ภาควิชาเวชศาสตร์ปูองกันและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 2554) ได๎แบํงการสํงเสริม
สุขภาพและปูองกันโรคส าหรับผู๎สูงอายุเป็น 3 ระดับ คือ 
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1. การปูองกันโรคในระดับปฐมภูมิ หมายถึงการปูองกันโรคโดยการสํงเสริมสุขภาพให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
ตามควรแกํอัตภาพ คงระยะเวลาที่มีสุขภาวะโดยรวมให๎ยาวนานที่สุดเทําที่จะท าได๎ด๎วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตั้งแตํยังไมํมีโรค 

2. การปูองกันโรคในระดับทุติยภูมิ หมายถึงการปูองกันโรคทีเกิดขึ้นแล๎วแตํปูองกันไมํให๎พยาธิสภาพรุนแรง
ขึ้นด๎วย การคัดกรองสุขภาพเป็นระยะเพ่ือตรวจหาโรคและให๎การดูแลรักษาโรคตั้งแตํระยะแรก 

3. การปูองกันโรคในระดับตติยภูมิ หมายถึงการปูองกันภาวะแทรกซ๎อน การปูองกันการเกิดโรคซ้ า 
ตลอดจนการปูองกันความพิการภาวะทุพพลภาพระยะยาที่อาจเกิดในภายหลัง 

ส าหรับปัญหาสุขภาพจิตที่พบบํอยในผู๎สูงอายุ 5 อันดับแรก คือ ความวิตกกังวล ซึมเศร๎า นอนไมํหลับ 
ภาวะสมองเสื่อม ปัญหาเรื่องเพศ นอกจากนี้ จากการส ารวจสุขภาพจิตผู๎สูงอายุโดยส านักงานสถิติแหํงชาติด๎วยแบบ
คัดกรองความสุขฉบับ 15 ข๎อในปี 2561 พบวําผู๎สูงอายุมีสุขภาพจิตต่ ากวําคนทั่วไปร๎อยละ 7.5  

 

จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 3 

นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร เขต 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
205,426 36.46 103,377 18.35 62,231 11.04 69,982 12.42 122,474 21.73 563,490 100 



 

จ านวนและร้อยละผู้สูงอายุแยกตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ปี 2561 

จังหวัด 
จ านวน 

ผู้สูงอายุ(คน) 
ได้รับการ 

ส ารวจ ADL (คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 1 
ติดสังคม 

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 2 
ติดบ้าน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กลุ่ม 3 
ติดเตียง 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

นครสวรรค์ 158,944 132,198 83.17 126,911 96.00 4,363 3.30 924 0.70 
พิจิตร 87,655 80,856 92.24 79,144 97.89 1,335 1.65 377 0.46 

อุทัยธานี 58,549 52,201 89.16 50,843 97.40 1,049 2.00 309 0.60 
ชัยนาท 60,465 53,043 87.73 51,162 96.45 1,470 2.77 411 0.78 

ก าแพงเพชร 105,619 88,394 83.69 86,424 97.77 1,534 1.73 436 0.50 
เขต 471,232 406,692 86.30 394,484 97.00 9,751 2.40 2,457 0.60 

 

ผลการด าเนินงาน(ผลส าเร็จจ านวนสมาชิก/เครือขํายเพ่ิมขึ้นความรํวมมือความพึงพอใจในการด าเนินการ) 
ในปีงบประมาณ 2561 นั้น ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎ก าหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพจิต ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริม

สุขภาพจิต และปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุํมวัย โดยพัฒนาองค์ความรู๎และรูปแบบการด าเนินงานสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต เสริมสรางการมีส
วนรวมของภาคีเครือขายนอกระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตกลุํมวัยผู๎สูงอายุ
เน๎นการเข๎าถึงการดูแลสุขภาพจิตส าหรับผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได๎แกํ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร๎า และโรคสมองเสื่อมโดยการคัดกรองภาวะซึมเศร๎าและให๎การดูแล
ชํวยเหลือทางสังคมจิตใจแกํผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพท่ีมารับบริการในคลินิกNCD/คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน การเสริมสร๎างสุขภาวะทางจิตให๎กับผู๎สูงอายุที่อยูํใน
ชมรมผู๎สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผํานกิจกรรมการสร๎างสุข 5 มิติส าหรับผู๎สูงอายุที่ติดบ๎าน/ติดเตียง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขให๎สามารถด าเนินการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให๎การดูแลชํวยเหลือผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได๎อยํ างมีประสิทธิภาพ 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- ออกก าลังกาย เชํน ปั่น
จักรยาน ,ยืดยาง, ยืดเหยียด, ไม๎
พลอง 
- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร๎อง
ร าท าเพลง,   ร าวง, กลองยาว 
- พักผํอนให๎เพียงพอ 
- การตรวจสุขภาพ 
- การนวดคลายเครียด 
- การรับประทานอาหารรํวมกัน 
- ดูแลสุขภาพด๎วยการสร๎าง
สิ่งแวดล๎อมท่ีเหมาะสม 
- การพบปะพูดคุย 
- ปลูกผักปลอดสารพิษ 
- ท าบุญ, นั่งสมาธิ 
- รํวมกิจกรรมการกุศลรํวมกับ
เพ่ือน 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ชมรมผู๎สูงอายุ 

- ออกก าลังกายตามจังหวะเพลง 
- ออกก าลังกาย/เลํนกีฬา เชํน 
ฟุตบอล, เต๎นย๎อนยุค, เลํนเกมส์, 
เลํนเปตอง 
- ท างานบ๎าน 
- ร๎องเพลง/สังสรรค์รํวมกับ
เพ่ือน 
- รับประทานอาหารรํวมกัน 
- ร าวง 
- พบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
- ปลูกต๎นไม๎/ท าสวน 
 
 

- ฝึกบริหารสมองเพ่ือชะลอ
ความเสื่อมของสมอง 
- ฝึกการแก๎ไขปัญหา 
- การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
- ท าบุญ/ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- ถามถึงเรื่องราวในอดีต/ถามชื่อ
ลูกหลาน 
- เลํนเกมส์ เชํน จ าภาพ, นับเลข
ถอยหลัง, เรียงค า, ไลํล าดับ
ลูกหลาน, หมากรุก 
- รวมกลุํมไปเท่ียวด๎วยกัน 
- ฝึกสมาธิ 
- อํานหนังสือ 
- เรียนรู๎สิ่งใหมํๆตลอดเวลาและ
การคิดแบบมีเหตุมีผล 
 

- เป็นวิทยากร/ครูสอนกิจกรรม
ในโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
- เลํนดนตรีเป็น 
- เป็นผู๎น า 
- ไมํเป็นภาระของใคร 
- จิตอาสา 
- ท ากิจวัตรประจ าวันได๎เอง 
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หรือความภาคภูมิใจในอดีต 
- เพ่ือนชํวยเพื่อน 
- ชมรมเยี่ยมสมาชิกติดบ๎าน/ติด
เตียง 
- ปราชญ์ชาวบ๎าน 
- เป็นผู๎ฟังที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
 

- การบริหารจิตให๎เกิดสติ/สมาธิ 
- การคิดบวก/คิดถึงเรื่องดีๆ 
ประสบการณ์ที่ดี 
- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/ฟังเทศน์/
ฟังธรรม 
- รํวมท าบุญ/รํวมพิธีทางศาสนา 
- การฝึกก าหนดลมหายใจ 
- เดินจงกลม 
- เยี่ยมผู๎สูงอายุที่ชํวยเหลือ
ตัวเองไมํได๎ 
- รู๎จักปลํอยวางและให๎อภัย 
- เลํานิทานให๎ลูกหลานฟัง 
- นั่งวิปัสสนา 
- ละเว๎นการท าบาป 
- ถือศีล 

 
 
 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดก าแพงเพชร 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 

- ออกก าลังกาย เชํน ปั่น
จักรยาน, การยืดเหยียด
กล๎ามเนื้อ 
- มีพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย 
- ร๎องเพลง 
- พบปะพูดคุยกับเพ่ือน 
- กิจกรรมนันทนาการ เชํน
เต๎นร า, ร าไม๎พลอง, ร าวงย๎อน
ยุค, เซิ้งอิสาน 
- สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม มี
สิ่งอ านวยความสะดวกและ
อากาศถํายเทสะดวก 
- การคมนาคมสะดวก 

- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร า
วงย๎อนยุค, เลํนดนตรี, ร าวง
พ้ืนบ๎าน, เต๎นเข๎าจังหวะ 
- ร๎องเพลง 
- ออกก าลังกาย เชํน เต๎นแอโร
บิค 

- ไปท าบุญที่วัด 
- ออกก าลังกาย 
- นั่งสมาธิท าจิตใจให๎สงบ 
- ฝึกความจ าด๎วยการเลํนเกมส์ 
- ฝึกสมาธิ/ฝึกก าหนดลมหายใจ 
- อํานหนังสือ 
- การท างานฝีมือ 
- พบปะพูดคุยเลําความหลังเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
 
 

- ปราชญ์ชาวบ๎าน 
- สร๎างแรงบันดาลใจความเป็น
ผู๎น า มีผู๎คนนับถือ  
- รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์ 
- ให๎ความรู๎กับลูกหลาน 
-ถํายทอดความรู๎ด๎านหัตถกรรม 
เชํน งานจักรสาน 
- เป็นผู๎ที่ถูกคัดเลือกให๎เป็น
ผู๎สูงอายุดีเดํน ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด 
- ท าประโยชน์ให๎ชุมชม 
- อยูํอยํางพอเพียง 
- การประกวดสุขภาพดีต๎นแบบ
ในผู๎สูงอายุ 
- ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ
เมื่อท าความดี 
- อยูํอยํางภาคภูมิใจ 

- การนั่งสมาธิ การฝึกหายใจ 
- การท าบุญ 
- รํวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 
- สวดมนต์/ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- นั่งเงียบๆคนเดียว 
- ออกก าลังกาย 
- พบปะพูดคุยกัน 
- รู๎จักปลํอยวาง 

 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- ออกก าลังกายในวันประชุม
ชมรมผู๎สูงอายุเชํน การยืดเหยียด 
- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร าไม๎
พลอง, ร ากลองยาว 
- นั่งสมาธิ 
- การรับประทานอาหารครบทั้ง 
5 หมูํ 
- เข๎าวัดท าบุญ/ฟังธรรมะ 
- ได๎ชํวยเหลือสังคม 
- พบปะพูดคุยกับสมาชิก 
- การนวดผํอนคลาย 
 

- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร า
กลองยาว, ร าวงย๎อนยุค, เต๎นร า 
- ร๎องร าท าเพลง 
- เลํนเกมส์ฝึกสมอง/ความจ า 

- ฝึกอาชีพให๎กับผู๎สูงอายุ 
- การรวมกลุํมพบปะพูดคุยกัน 
- กิจกรรมนันทนาการ เชํน 
หมากรุก, ฝึกคิดเลข 
- ได๎รับการถํายทอดความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์จากผู๎อื่น 
- การท าสมาธิและสวดมนต์ใน
ตอนเช๎ากํอนเริ่มกิจกรรมใดๆ 
- อํานหนังสือ 

- การเป็นครูผู๎ถํายทอดและสอน
ดนตรีไทย 
- ปราชญ์ชาวบ๎าน 
- การเยี่ยมเยียนผู๎สูงอายุ 
- การให๎ก าลังใจตํอกัน 
- กิจกรรมจิตอาสาการชํวยเหลือ
สังคม 
- การเป็นวิทยากรให๎ความรู๎ 
- การฝึกอาชีพกลุํมจักรสาน 
- สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจด๎าน
สุขภาพ 
- ให๎ผู๎สูงอายุถํายทอดความรู๎เรื่อง
สมุนไพรแกํสมาชิกในชมรม 
- ให๎ความรู๎ด๎านการดูแลสุขภาพ
เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุสามารถตรวจคัด
กรองภาวะสุขภาพขอตนเองและ
คนในครอบครัวได๎ 

- การท าบุญ 
- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/ฟังเทศน์/
ฟังธรรม 
- ท างานอดิเรก 
- รู๎จักการให๎โดยการแบํงปันให๎
ผู๎อื่น 
- รู๎จักปลํอยวางและให๎อภัย 
- การฝึกสมาธิโดยการก าหนดลม
หายใจ 

 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- สํงเสริมการออกก าลังกายภายใน
หมูํบ๎าน เชํน จัดตั้งชมรมเต๎นแอโร
บิค 
- ออกก าลังกายตามความเหมาะสม
ของวัยเชํน ปั่นจักรยาน ยืดเส๎นยืด
สาย, ร าไม๎พลอง, เต๎นแอโรบิค, 
- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร าวง, ร า
กลองยาว, ร าวงมาตรฐาน 
- ฝึกการนวดแผนไทย 
- สนทนากับบุคคลในครอบครัว/
เพ่ือนบ๎าน 
- ท างานอดิเรกท่ีบ๎าน/ท างานบ๎าน 
- กิจกรรม 3 อ. 2 ส.(ออกก าลังกาย 
อาหาร อารมณ์ ไมํสูบบุหรี่ ลดดื่ม
สุรา) 
- การรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เรื่องราวดีๆตํอกัน 
 

- กิจกรรมนันทนาการ เชํน ร๎องร า
ท าเพลง, วาดรูป, เลําเรื่องตลก
ขบขัน 
- เลํนดนตรี ร าวงกลองยาว เต๎นร า 
- ออกก าลังกาย 
 

- กิจกรรมนันทนาการ/เลํน
เกมส์ เชํน ร๎องเพลง, จับผิด
ภาพ, การนับเลขถอยหลัง, 
หมากรุก, ตํอภาพจิกซอร์, ฝึก
คิดเลข 
- การฝึกความจ า 
- พูดคุยกับผู๎สูงอายุและ
ครอบครัว 
- นั่งสมาธิ-สวดมนต์รํวมกัน 
- ฝึกการแก๎ไขปัญหา 
- ฝึกการวางแผน 
- รํวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์ 
- การมีสํวนรํวมในการจัด
กิจกรรมในชมรมผู๎สูงอายุ 
- การฝึกสมาธิโดยการก าหนด
ลมหายใจ 
- การยอมรับความเป็นจริง 

- เป็นบุคคลต๎นแบบด๎านการ
ดูแลสุขภาพ 
- การยอมรับนับถือ,การได๎รับ
เกียรติยกยํอง,ความภาคภูมิใจที่
ได๎ชํวยเหลือผู๎ที่ด๎อยกวํา 
- การชํวยเหลือผู๎อื่นโดยไมํหวัง
ผลตอบแทนตามก าลัง
ความสามารถ 
- ชักชวนเพื่อนผู๎สูงอายุเลํน
ดนตรีและสอนดนตรีให๎
ลูกหลาน 
- การเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 
- ดูแลผู๎ปุวยติดเตียง 
- เพ่ือนชํวยเพื่อน 
- ชํวยเหลือตนเองและ
ชํวยเหลือผู๎อื่นได๎ 
- กล๎าแสดงออก 
 

- นั่งสมาธิ/สวดมนต์/แผํเมตตา
ให๎ผู๎มีพระคุณ 
- ฟังเทศน์/ฟังธรรม 
- สามารถปรับตัวและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงได๎ 
- ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
- ปฏิบัติธรรม 
- การปลํอยวางไมํยึดติด 
- การฝึกก าหนดลมหายใจ 
- เสวนาธรรม 
- ทํองเที่ยว 
- รํวมประเพณีทางศาสนา/
วัฒนธรรม 
- บวชชีพราหมณ์ 
- เดินจงกลม 

 
 



 

ถอดบทเรียนกิจกรรมความสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 3 
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร 

สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า สุขสงบ 
- การชํวยเหลือผู๎อื่นให๎มีความสุข 
- จัดกิจกรรมนันทนาการเชํน ร า
วงย๎อนยุค, ร าไม๎พลอง,  
- การดูแลสุขภาพ 
- ท าบุญ/สวดมนต์ไหว๎พระ/นั่ง
สมาธิ 
- ออกก าลังกายรํวมกันเชํน ปั่น
จักรยาน,  
- จัดเวทีสัญจร 
- ดนตรีบ าบัด 
- กิจกรรมศึกษาดูงานของชมรม
ผู๎สูงอายุ 
- กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระ 
- กิจกรรมนันทนาการในชมรม 
- การรู๎จักแบํงปันซึ่งกันและกัน 
 

- กิจกรรมร าวง, กลองยาว, 
อังกะลุง 
- ออกก าลังกาย  
- การเลํนเกมส์, ร๎องเพลง 
- กิจกรรมนันทนาการเลํน
ดนตรี, เต๎นร า, เลําเรื่องตลก
ขบขัน 
 

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ใน
ชุมชน/ ระหวํางชมรมผู๎สูงอายุ 
- การให๎ความรู๎บุคคลอ่ืน 
- ฝึกจ าเนื้อเพลงโดยการร๎องคารา
โอเกะ 
- การฝึกปรบมือตามจังหวะเลํน
เกมส์ 
- การฝึกฝนความจ าอยํางสม่ าเสมอ 
- ท ากิจกรรม เชํน การท า
เครื่องจักรสาน 
- การทบทวนสิ่งดีดีในชุมชนที่ผําน
มา 
- การฝึกสมาธิ 
- การใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
- การพบปะพูดคุยกับเพ่ือนสมาชิก 

- การจัดประชุมชมรมผู๎สูงอายุทุกเดือน 
- การท าให๎ผู๎อื่นมีความสุขท าให๎ตนเองก็สุข
ด๎วย 
- กิจกรรมจิตอาสา /กํอตั้งสถานที่จัดแสดง
นิทรรศการชมรมผู๎สูงอายุ 
- มีความพอใจในสิ่งที่ตนมี/การเห็นคุณคํา
ในตัวเอง 
- การเยี่ยมบ๎านผู๎สูงอายุ 
- สอนดนตรีให๎เยาวชนในโรงเรียน 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์/ถํายทอดความรู๎
ภูมิปัญญาให๎สมาชิกชมรมผู๎สูงอายุ และ
ลูกหลาน 
- การพูดคุยให๎ก าลังใจ/การชื่นชม/ให๎รางวัล 
- การเยี่ยมผู๎สูงอายุปุวย ติดบ๎าน/ติดเตียง 
- การสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎ผู๎สูงอายุ 
- เป็นแบบอยํางท่ีดี 
- การสํงเสริมยกยํองคนดีโดยการมอบ
เกียรติบัตร 

- การนั่งสมาธิ 
- เข๎าวัดถือศีล 
- การปฏิบัติธรรม 
- ท าบุญ ตักบาตร 
- ทอดกฐิน ทอดผ๎าปุา 
- บริจาค ท าทาน 
- นิมนต์พระมาเทศน์ 
- การท าจิตใจให๎สงบ 



 

ความเหมาะสมขององค์ความรู้เทคโนโลยีที่สนับสนุนประโยชน์ 
1)บุคลากรในพ้ืนที่สามารถเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุโดยใช๎ชุดกิจกรรม

ความสุข 5 มิติ  
2) เกิดการบูรณาการในการน าชุดกิจกรรมความสุข 5 มิติไปในหลักสูตรวิทยาลัยผู๎สูงอายุ 
3) ชุดกิจกรรมความสุข 5 มิติ งํายและสะดวกตํอการน าไปใช๎จัดกิจกรรมในชุมชน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1) บางพ้ืนที่ยังขาดคํูมือจัดกิจกรรมความสุข 5 มิติ รวมทั้งการน าไปใช๎ยังไมํครอบคลุม และไมํสามารถ

จัดกิจกรรมได๎ครบถ๎วนทุกมิติ เนื่องจากไมํเหมาะกับบริบทกลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่ 
2) การท างานในพ้ืนที่ยังขาดการบูรณาการระหวํางผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตกับงานผู๎สูงอายุ 
3) การคัดกรองยังไมํครอบคลุมในกลุํมผู๎สูงอายุทั้งหมด เนื่องจากการคัดกรองให๎บริการในคลินิก 

ผู๎สูงอายุที่ไมํได๎เข๎ารับบริการจะไมํได๎รับการคัดกรอง 
4) ระบบข๎อมูลยังไมํสมบูรณ์ท าให๎การใช๎ข๎อมูลในการวางแผนดูแลผู๎สูงอายุไมํตรงกับสภาพปัญหา 
 

ข้อเสนอแนะและสิ่งท่ีต้องการให้สนับสนุน 
1) จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข /ตัวแทนชมรมผู๎สูงอายุเรื่องการใช๎คูํมือสุข 5 มิติ ให๎ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่   
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพ้ืนที่ที่น าคูํมือไปใช๎ และประสบผลส าเร็จ 
3) เน๎นการท างานเชิงรุกลงสูํชุมชน เนื่องจากการดูแลสุขภาพจิตในผู๎สูงอายุ คือกลุํมที่เข๎ารับบริการใน

คลินิก NCD สํวนผู๎สูงอายุที่ติดบ๎าน ติดเตียง ต๎องให๎บริการรํวม LTC ที่ลงเยี่ยมบ๎านควบคูํกับการสํงเสริม
สุขภาพจิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานบริการสาธารณสุข(รพช.) ชุมชน 

คลินิกสูงอายุ/คลินกิNCD ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 

# สนับสนุนการปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตผู๎สูงอายุท่ีมารับบริการ 
- คัดกรองซึมเศร๎า 
- ดูแลทางสังคมจิตใจและมีระบบสํงตํอ 
- จัดกิจกรรมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตผู๎สูงอายุ 

# พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข 
# พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม
ผู้สูงอาย ุ
# คัดกรองซึมเศร้า 
#ดูแลด้านสังคมจติใจ 
# จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มติิ
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

# คัดกรองซึมเศร๎า 
#ดูแลดา๎นสังคมจติใจ 
# ติดตามเยี่ยมบ๎าน(รํวมกับทีม

หมอครอบครัว) 

ประชาชนวัยสูงอายุมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

รพจ.นครสวรรค์ 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่                                   3                                               หน่วยรับผิดชอบ                    ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3                                 . 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมอืงก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลอํางทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลนาบํอค า  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทรงธรรม  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลลานดอกไม๎  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลลานดอกไม๎ตก  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโกสัมพี  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคณฑี  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลนิคมทุํงโพธิ์ทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเทพนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําขุนราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเพชรชมภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองแมํลาย  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
18 
19 
20 
21 
22 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 
เมืองก าแพงเพชร 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลธ ามรงค์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสระแก๎ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองคล๎า อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 
ไทรงาม 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองคล๎า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองไม๎กอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลพานทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองแมํแตง อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

30 
31 
32 
33 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองลาน 
คลองลาน 
คลองลาน 
คลองลาน 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโปุงน้ าร๎อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองลานพัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

34 
35 
36 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังชะโอน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลระหาน อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลยางสูง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 
ขาณุวรลักษบุรี 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปุาพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสลกบาตร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบํอถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโค๎งไผํ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปางมะคํา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังหามแห อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงสามัคคี อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทํามะเขือ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลททุํงทราย อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําพุทรา อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแมํลาด อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 
คลองขลุง 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปางตาไว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลถถาวรวัฒนาอ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงทอง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหินดาต อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงทราย อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 
พรานกระตําย 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลพรานกระตําย อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหัววัว อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําไม๎ อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังควง อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังตะแบก อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคุยบ๎านโอง อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองพิไกร อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลถ้ ากระตํายทอง อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยยั้ง อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 

75 
76 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ลานกระบือ 
ลานกระบือ 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลชํองลม อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
77 
78 
79 
80 
81 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 
ลานกระบือ 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโนนพลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลประชาสุขสันต์ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลจันทิมา อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

82 
83 
84 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ทรายทองวัฒนา 
ทรายทองวัฒนา 
ทรายทองวัฒนา 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงทราย อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงทอง อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

85 
86 
87 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

ปางศิลาทอง 
ปางศิลาทอง 
ปางศิลาทอง 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปางตาไว อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

88 
89 
90 
91 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 
บึงสามัคคี 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลระหาน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเทพนิมิต อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

92 
93 
94 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 

โกสัมพีนคร 
โกสัมพีนคร 
โกสัมพีนคร 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเพชรชมภู อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
ต าบลลานดอกไม๎ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Health data center (HDC) จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดก าแพงเพชร=              94              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ  =              94              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเมือง   =22ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอไทรงาม   =               7              ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอคลองลาน   = 4ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอขาณุวรลักษบุรี  =14ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอคลองขลุง  =17ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอพรานกระต่าย =10ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอลานกระบือ  = 7ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอทรายทองวัฒนา = 3ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอปางศิลาทอง  = 3ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอบึงสามัคคี  = 4ชมรม 
จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอโกสัมพันคร  = 3ชมรม 



 
 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่                                     3                                               หน่วยรับผิดชอบ                 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 
เมืองชัยนาท 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลบ๎านกล๎วย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลทําชัย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลเขาทําพระ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลหาดทําเสา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลเสือโฮก อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลต าบลนางลือ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 
มโนรมย์ 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคุ๎งส าเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวัดโคก อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลศิลาดาน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําฉนวน อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหางน้ าสาคร อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไรํพัฒนา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลอํูตะเภา อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

17 ชัยนาท วัดสิงห์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 
วัดสิงห์ 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลมะขามเฒํา อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองน๎อย อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองบัว อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองมะโมง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองขุํน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบํอแรํ อ าเภอวัดสิงห ์จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลกุดจอก อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังตะเคียน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสะพานหิน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังหมัน อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  
สรรพยา  

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสรรพยา  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาแก๎ว  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพนางด าตก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหาดอาษา อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

35 
36 
37 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเที่ยงแท๎ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยกรด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
38 
39 
40 
41 
42 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 
สรรคบุรี 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพงาม อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงคอน อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดอนก า อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยกรดพัฒนา อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 
หันคา 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหันคา อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านเชี่ยน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินขาม อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสุขเดือนห๎า อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไพรนกยูง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองแซง อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังไกํเถ่ือน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเดํนใหญํ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสามงํามทําโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

54 
55 
56 
57 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

หนองมะโมง 
หนองมะโมง 
หนองมะโมง 
หนองมะโมง 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองมะโมง อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังตะเคียน อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสะพานหิน อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลกุดจอก อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ 
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59 
60 

ชัยนาท 
ชัยนาท 
ชัยนาท 

เนินขาม 
เนินขาม 
เนินขาม 

ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินขาม อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลกะบกเตี้ย อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 
ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสุขเดือนห๎า อ าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : Health data center (HDC) จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชัยนาท  =              60              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ  =              60              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเมือง   = 9ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอมโนรมย์   =               7              ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอวัดสิงห์  =11ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอสรรพยา   = 7ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอสรรคบุรี  = 8ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอหันคา  =11ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอหนองมะโมง  =  4ชมรม 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบอ าเภอเนินขาม  = 3ชมรม 

 

 

 

 

 



 
 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่................................................3...........................................................หน่วยรับผิดชอบ...........................ศนูย์สุขภาพจิตที่ 3.......................... 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
2.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลกลางแดด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
3.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลเกรียงไกร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
4.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลแควใหญํ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
5.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลตะเคียนเลื่อน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
6.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
7.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
8.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
9.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลบางมํวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
10.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลบ๎านมะเกลือ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
11.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลบ๎านแกํง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
12.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
13.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
14.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลหนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
15.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
16.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
17.  นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ชมรมผู๎อายุต าบลบึงเสนาท อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
18.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลโกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
19.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลยางตาล อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
20.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายตุ าบลบางมะฝุอ อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
21.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
22.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลนากลาง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
23.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
24.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลเนินกว๎าว อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
25.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
26.  นครสวรรค์ โกรกพระ ชมรมผู๎อายุต าบลหาดสูง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
27.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
28.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
29.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลพิกุล อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
30.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
31.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลทําไม๎ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
32.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลบางเคียน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
33.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลหนองกระเจา อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
34.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลพันลาน อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
35.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลโคกหม๎อ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
36.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลไผํสิงห์ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
37.  นครสวรรค์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลฆะมัง อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
38.  นครสวรรค ์ ชุมแสง ชมรมผู๎อายุต าบลทับกฤชใต๎ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
39.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลหนองบัว อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
40.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลหนองกลับ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
41.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลธารทหาร อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
42.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยรํวม อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
43.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยถั่วใต๎ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
44.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยถั่วเหนือ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
45.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยใหญํ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
46.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลทุํงทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
47.  นครสวรรค์ หนองบัว ชมรมผู๎อายุต าบลวังบํอ อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
48.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลทํางิ้ว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
49.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลบางตาหงาย อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
50.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลหูกวาง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
51.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลอํางทอง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
52.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลบ๎านแดน อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
53.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลบางแก๎ว อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
54.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลตาขีด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
55.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลตาสัง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
56.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลดํานช๎าง อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
57.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
58.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลหนองตางู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
59.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลบึงปลาทู อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
60.  นครสวรรค์ บรรพตพิสัย ชมรมผู๎อายุต าบลเจริญผล อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
61.  นครสวรรค์ เก๎าเลี้ยว ชมรมผู๎อายุต าบลมหาโพธิ อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
62.  นครสวรรค์ เก๎าเลี้ยว ชมรมผู๎อายุต าบลเก๎าเลี้ยว อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  
63.  นครสวรรค์ เก๎าเลี้ยว ชมรมผู๎อายุต าบลหนองเตํา อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
64.  นครสวรรค์ เกา๎เลี้ยว ชมรมผู๎อายุต าบลเขาดิน อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
65.  นครสวรรค์ เก๎าเลี้ยว ชมรมผู๎อายุต าบลหัวดง อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
66.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
67.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลชํองแค อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
68.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
69.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยหอม อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
70.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลหัวหวาย อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
71.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
72.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลหนองหม๎อ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
73.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลสร๎อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
74.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
75.  นครสวรรค์ ตาคลี ชมรมผู๎อายุต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
76.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลทําตะโก อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
77.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลพนมรอก อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
78.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลหัวถนน อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
79.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลสายล าโพง อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
80.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลวังมหากร อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
81.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลดอนคา อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
82.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลท านบ อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
83.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลวังใหญํ อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
84.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลพนมเศษ อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
85.  นครสวรรค์ ทําตะโก ชมรมผู๎อายุต าบลหนองหลวง อ าเภอทําตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
86.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
87.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลส าโรงชัย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
88.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
89.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลตะคร๎อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
90.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลโพธิ์ประสาท อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
91.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลวังขํอย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
92.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
93.  นครสวรรค์ ไพศาลี ชมรมผู๎อายุต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
94.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
95.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลเนินมะกอก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
96.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลนิคมเขาบํอแก๎ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
97.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลมํวงหัก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
98.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
99.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลยํานมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

100.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
101.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลทําน้ าอ๎อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
102.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
103.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลเขากะลา อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
104.  นครสวรรค์ พยุหะคีรี ชมรมผู๎อายุต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
105.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์
106.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยน้ าหอม อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
107.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลวังม๎า อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
108.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลวังเมือง อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
109.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายตุ าบลสร๎อยละคร อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
110.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลมาบแก อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
111.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
112.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
113.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลบ๎านไรํ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
114.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลเนินขี้เหล็ก อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
115.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลแแมํเลํย์ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
116.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลแแมํวงก์ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
117.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลววังซําน อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
118.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลเขาชนกัน อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
119.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลปปางสวรรค์ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
120.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลศาลเจ๎าไกํตํอ อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
121.  นครสวรรค์ ลาดยาว ชมรมผู๎อายุต าบลสระแก๎ว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
122.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุตากฟูา อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
123.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุล าพยนต์ อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
124.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุสุขส าราญ อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
125.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุหนองพิกุล อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
126.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุพุนกยูง อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
127.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุอุดมธัญญา อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
128.  นครสวรรค์ ตากฟูา ชมรมผู๎อายุเขาชายธง อ าเภอตากฟูา จังหวัดนครสวรรค์ 
129.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลแมํวงก์ อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
130.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลห๎วยน้ าหอม อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
131.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลแมํเลํย์ อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
132.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลวังซําน อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
133.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลเขาชนกัน อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค ์
134.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลปางสวรรค์ อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
135.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลแมํเปิน อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 



 
 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
136.  นครสวรรค์ แมํวงก์ ชมรมผู๎อายุต าบลชุมตาบง อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
137.  นครสวรรค์ แมํเปิน ชมรมผู๎อายุต าบลแมํเปินอ าเภอแมํเปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
138.  นครสวรรค์ ชุมตาบง ชมรมผู๎อายุต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
139.  นครสวรรค์ ชุมตาบง ชมรมผู๎อายุต าบลปางสวรรค์อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์   = 139 ชมรม ได๎แก ํ

อ าเภอเมืองนครสวรรค ์ 17 ชมรม 

      อ าเภอโกรกพระ  9 ชมรม 

      อ าเภอชุมแสง  12 ชมรม 

      อ าเภอหนองบัว  9 ชมรม 

      อ าเภอบรรพตพิสัย  13 ชมรม 

      อ าเภอเก๎าเลี้ยว  5 ชมรม 

      อ าเภอตาคล ี  10 ชมรม 

      อ าเภอทําตะโก  10 ชมรม 

      อ าเภอไพศาล ี  8 ชมรม 

      อ าเภอพยุหะครี ี  11 ชมรม 

      อ าเภอลาดยาว  17 ชมรม 

      อ าเภอตากฟาู  7 ชมรม 

      อ าเภอแมํวงก ์  8 ชมรม 

      อ าเภอแมํเปิน  1 ชมรม 

      อ าเภอชุมตาบง  2 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกจิกรรมสร้างสขุ 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =……………139…………ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่..................................................3.........................................................หน่วยรับผิดชอบ............................ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3...................................... 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
2.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํขวาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
3.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลยํานยาว อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
4.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําฬํอ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
5.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปากทาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
6.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองคะเชนทร์ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
7.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโรงช๎าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
8.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเมืองเกํา อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
9.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําหลวง  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
10.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านบุํง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
11.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลฆะมัง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
12.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงปุาค า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
13.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหัวดง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
14.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองปล๎อง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
15.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปุามะคาบ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
16.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสากเหล็ก อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
17.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําเยี่ยม อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
18.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
19.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสายค าโห๎ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
20.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงกลาง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
21.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํรอบ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
22.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังจิก อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
23.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ประทับช๎าง อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
24.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํทําโพ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
25.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังจิก อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
26.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองพระ อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
27.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองปลาไหล อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
28.  พิจิตร เมืองพิจิตร ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังทรายพูน อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
29.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
30.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
31.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองพระ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
32.  พิจิตร วังทรายพูน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองปล๎อง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 
33.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ประทับช๎าง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
34.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํทําโพ อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
35.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
36.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํรอบ อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
37.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
38.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินสวําง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
39.  พิจิตร โพธิ์ประทับช๎าง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงใหญํ อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
40.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
41.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลงิ้วราย อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
42.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยเกตุ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
43.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไทรโรงโขน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
44.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองพยอม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
45.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงโพธิ์ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
46.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงตะขบ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
47.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองคูณ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
48.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
49.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังหว๎า อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
50.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังหลุม อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
51.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
52.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํหลวง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
53.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลท๎ายทุํง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
54.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
55.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาทราย อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
56.  พิจิตร ตะพานหิน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทับคล๎อ อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
57.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
58.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางไผํ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
59.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหอไกร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
60.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
61.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังส าโรง อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
62.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลภูมิ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
63.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังกรด อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
64.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยเขน อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
65.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังตะกู อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
66.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลส านักขุนเณร อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
67.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยพุก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
68.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยรํวม อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
69.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังงิ้ว อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
70.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลล าประดา อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
71.  พิจิตร บางมูลนาก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังงิ้วใต๎ อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
72.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพทะเล อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
73.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลท๎ายน้ า อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
74.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทะนง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
75.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําบัว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
76.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงน๎อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
77.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําขม้ิน อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
78.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําเสา อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
79.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางคลาน อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
80.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางลาย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
81.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงนาราง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
82.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทํานั่ง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
83.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านน๎อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
84.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวัดขวาง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
85.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
86.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแหลมรัง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
87.  พิจิตร โพทะเล ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยแก๎ว อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
88.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสามงําม อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
89.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
90.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลรังนก อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
91.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหลุม อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
92.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านนา อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
93.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินปอ อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
94.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองโสน อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
95.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังโมกข์ อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
96.  พิจิตร สามงําม ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงบัว อ าเภอสามงําม จังหวัดพิจิตร 
97.  พิจิตร ทับคล๎อ  ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทับคล๎อ อ าเภอทับคล๎อ  จังหวัดพิจิตร 
98.  พิจิตร ทับคล๎อ  ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล๎อ  จังหวัดพิจิตร 
99.  พิจิตร ทับคล๎อ  ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทับคล๎อ  จังหวัดพิจิตร 

100.  พิจิตร ทับคล๎อ  ชมรมผู๎สูงอายุต าบลท๎ายทุํง อ าเภอทับคล๎อ  จังหวัดพิจิตร 
101.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
102.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําเยี่ยม อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
103.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคลองทราย อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
104.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหญ๎าไทร อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
105.  พิจิตร สากเหล็ก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังทับไทร อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร 
106.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยแก๎ว อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
107.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ไทรงาม อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
108.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแหลมรัง อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
109.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบางลาย อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
110.  พิจิตร บึงนาราง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงนาราง อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
111.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังงิ้วใต๎ อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
112.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังงิ้ว อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
113.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยรํวม อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
114.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยพุก อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
115.  พิจิตร ดงเจริญ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 
116.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านนา อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
117.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบึงบัว อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
118.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังโมกข์ อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
119.  พิจิตร วชิรบารมี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหลุม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดพิจิตร   = 119 ชมรม ได๎แกํ 

อ าเภอเมืองพิจิตร 28 ชมรม 

      อ าเภอวังทรายพูน 4 ชมรม 

      อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง 7 ชมรม 

      อ าเภอตะพานหิน 17 ชมรม 

      อ าเภอบางมูลนาก 15 ชมรม 

      อ าเภอโพทะเล  16 ชมรม 

      อ าเภอสามงําม  9 ชมรม 

      อ าเภอทับคล๎อ   4 ชมรม 

      อ าเภอสากเหล็ก  5  ชมรม 

      อ าเภอบึงนาราง    5  ชมรม 

      อ าเภอดงเจริญ  5  ชมรม 

      อ าเภอวชิรบารมี  4 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =………119………………ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ท าเนียบชมรมผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

เขตสุขภาพที่..................................................3.........................................................หน่วยรับผิดชอบ
..............................ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3................................. 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
1.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลอุทัยใหมํ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
2.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลน้ าซึม อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
3.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสะแกกรัง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
4.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดอนขวาง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
5.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหาดทนง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
6.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเกาะเทโพ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
7.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําซุง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
8.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองแก อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
9.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโนนเหล็ก อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
10.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองเตํา อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
11.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองไผํแบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
12.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองพังคํา อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
13.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงใหญํ อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
14.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเนินแจง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
15.  อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ชมรมผู๎สูงอายุต าบลข๎าวเมํา อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
16.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
17.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงนาไทย อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
18.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาขี้ฝอย อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
19.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหญ๎าปล๎อง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
20.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลโคกหม๎อ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
21.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองยายดา อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
22.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองกลางดง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
23.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองกระทุํม อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
24.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองสระ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
25.  อุทัยธานี ทัพทัน ชมรมผู๎สูงอายุต าบลตลุกดูํ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
26.  อุทัยธานี สวํางอารมณ์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสวํางอารมณ์ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
27.  อุทัยธานี สวํางอารมณ์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
28.  อุทัยธานี สวํางอารมณ์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลพลวงสองนาง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
29.  อุทัยธานี สวํางอารมณ์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลไผํเขียว อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
30.  อุทัยธานี สวํางอารมณ์ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบํอยาง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
31.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
32.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองยาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
33.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
34.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
35.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านเกํา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
36.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลอุทัยเกํา อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
37.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
38.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงพง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
39.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขาบางแกรก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
40.  อุทัยธานี หนองฉาง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
41.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองขาหยําง อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
42.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองไผํ อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
43.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดอนกลอย อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
44.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยรอบ อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
45.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงพ่ึง อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
46.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทําโพ อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
47.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหมกแถว อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
48.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหลุมเข๎า อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
49.  อุทัยธานี หนองขาหยําง ชมรมผู๎สูงอายุต าบลดงขวาง อ าเภอหนองขาหยํางจังหวัดอุทัยธานี 
50.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านไรํ อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
51.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทัพหลวง อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
52.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยแห๎ง อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
53.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลคอกควาย อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
54.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลวังหิน อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
55.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเมืองการุ๎ง อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
56.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลแกํนมะกรูด อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
57.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองจอก อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
58.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหูช๎าง อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
59.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านบึง อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
60.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลบ๎านใหมํคลองเคียน อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
61.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลหนองบํมกล๎วย อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
62.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลเจ๎าวัด อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
63.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยคต อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
64.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสุขฤทัย อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
65.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปุาอ๎อ อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
66.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลประดูํยืน อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
67.  อุทัยธานี บ๎านไรํ ชมรมผู๎สูงอายุต าบลลานสัก อ าเภอบ๎านไรํจังหวัดอุทัยธานี 
68.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลลานสัก อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 



 

ล าดับที่ ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อ –ที่อยู่ชมรมผู้สูงอายุ  
69.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลประดูํยืน อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 
70.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลปุาอ๎อ อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 
71.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลระบ า อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 
72.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลน้ ารอบ อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 
73.  อุทัยธานี ลานสัก ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทุํงนางาม อ าเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี 
74.  อุทัยธานี ห๎วยคต ชมรมผู๎สูงอายุต าบลสุขฤทัย อ าเภอห๎วยคตจังหวัดอุทัยธานี 
75.  อุทัยธานี ห๎วยคต ชมรมผู๎สูงอายุต าบลทองหลาง อ าเภอห๎วยคตจังหวัดอุทัยธานี 
76.  อุทัยธานี ห๎วยคต ชมรมผู๎สูงอายุต าบลห๎วยคต อ าเภอห๎วยคตจังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดอุทัยธานี   =  76  ชมรม ได๎แกํ 

อ าเภอเมืองอุทัยธานี 15 ชมรม 

      อ าเภอทัพทัน  10 ชมรม 

      อ าเภอสวํางอารมณ์ 5 ชมรม 

      อ าเภอหนองฉาง  10 ชมรม 

      อ าเภอหนองขาหยําง 9 ชมรม 

      อ าเภอบ๎านไรํ  18 ชมรม 

      อ าเภอลานสัก  6 ชมรม 

      อ าเภอห๎วยคต  3 ชมรม 

 

จ านวนชมรมผู้สูงอายุที่มีการด าเนินกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติส าหรับผู้สูงอายุ   =…………76………………ชมรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สนับสนุนและพัฒนา

ระบบบริการ
สุขภาพจิต 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) รอบ 2 

หัวข้อ การพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิต และจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจราชการ 
วันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ ตัวชี้วัด MO 2.5 อัตราฆําตัวตายส าเร็จ ไมํเกิน 6.3 ตํอประชากรแสนคน 2. 
สถานการณ์ สถานการณ์ อัตราการฆําตัวตายส าเร็จเขตสุขภาพที่ 3 ปี2556 – 2560 และผลงาน 8 เดือน ปี 
2561 พบวํา อัตราการฆําตัวตายส าเร็จเทํากับ 7.75, 6.94, 6.81, 7.63, 8.18 และ 3.77 ตํอแสนประชากร 
ตามล าดับ ซึ่งมี แนวโน๎มอัตราการฆําตัวตายสูงขึ้นในปี 2559 – 2560 โดยมีอัตราการฆําตัวตายเกินคํา
เปูาหมายที่ก าหนด (ไมํเกิน 6.3 ตํอแสนประชากร) ในปี 2561 อัตราฆําตัวตายส าเร็จใน 8 เดือน เทํากับ 
3.77 ตํอแสนประชากร มีแนวโน๎มลดลง 3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงตํอการท าให๎การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการด าเนินงาน ไมํประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได๎จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 1. เนื่องจากโครงสร๎างงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ภายในโรงพยาบาลไมํชัดเจน บุคลากรที่รับผิดชอบงานท า หลายบทบาทหน๎าที่ ท าให๎การจัดบริการคลินิก
สุขภาพจิตและจิตเวชในแตํละโรงพยาบาลท าได๎ไมํเต็มที่ 2. ขาดการบูรณาการการค๎นหาคัดกรองกลุํมเสี่ยงใน
ทุกหนํวยบริการ หรือคลินิกตํางๆ เชํน คลินิกโรคเรื้อรัง 3. ขาดการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงระบาดวิทยาเพ่ือ
วางแผนเชิงกระบวนการสูํผลลัพธ์ 4. ขาดความตํอเนื่องในการแก๎ไขปัญหาและวางแผนรํวมกับพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการคืนข๎อมูลที่ส าคัญ 4. ปัญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ 4.1 ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎กา
รด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 1. ขาดการวิเคราะห์ข๎อมูลระบาดวิทยาในรายที่ฆําตัวตายส าเร็จ และการ
สอบสวนเชิงลึก 2. การค๎นหาคัดกรองไมํตรงกับกลุํมเปูาหมายที่เป็นกลุํมเสี่ยง และไมํครอบคลุม 3. ขาดความ
ตํอเนื่องในการขับเคลื่อนและการวิเคราะห์ปัญหารํวมกันในการแก๎ไขปัญหาทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในพ้ืนที่ 4.2 
ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ 1. ควรมีการวิเคราะห์ข๎อมูลระบาดวิทยาในรายที่ฆําตัวตายส าเร็จ และ
การสอบสวนเชิงลึก 2. ควรมีการค๎นหาคัดกรองให๎ครอบคลุมทุกกลุํมเสี่ยง 3. ควรมีการก ากับการติดตาม



 

การด าเนินงานโดย Service Plan อยํางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม และรํวมกัน วิเคราะห์ปัญหาในภาพรวม
ของจังหวัด 4.3 สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ ด าเนินการตํอ แบบ ตก. 2 แผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. ประสานการเก็บข๎อมูลตัวชี้วัดกับ
หนํวยงานประมวลผลและจัดท าข๎อมูลระดับสํวนกลาง (ผู๎รับผิดชอบ ตัวชี้วัดหลัก) เพ่ือให๎สะดวกกับการดึง
ข๎อมูลมาวิเคราะห์อยํางถูกต๎อง 5. ข๎อเสนอแนะตํอนโยบาย /ตํอสํวนกลาง / ตํอผู๎บริหาร / ตํอระเบียบ 
กฎหมาย 1. การปรับโครงสร๎างบุคลากรด๎านจิตเวชที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงควรมีนโยบายให๎มี
โครงสร๎างงาน จิตเวชที่ชัดเจนในโรงพยาบาล 2. นโยบายการพัฒนาระบบ Service Plan ไมํควรปรับเปลี่ยน
บํอย ควรมีตัวชี้วัดที่มีความคงตัวและตํอเนื่อง โดยเฉพาะการวัดผลลัพธ์ (Health outcome) ในแตํละปี 3. 
การสนับสนุนข๎อมูลของหนํวยงานประมวลผลและจัดท าข๎อมูลระดับสํวนกลาง (ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก) ควร
มีข๎อมูลสนับสนุนสามารถประมวลผลในระดับอ าเภอได๎ 4. นโยบายในการเพ่ิมบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน 
เชํน พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตเด็กและวัยรุํน 6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยําง (ถ๎ามี) 1.โครงการการ
ดูแลผู๎ปุวยโรคจิตเภทที่บ๎าน และโปรแกรมการบ าบัดสุราเชิงรุกในชุมชน (CUP ปางศิลาทอง) 2.การปูองกัน 
การเฝูาระวัง การฆําตัวตาย ในCUP บางหลวง อ าเภอ สรรพยา 3.ระบบเฝูาระวังปูองกันปัญหาฆําตัวตาย 
CUP เก๎าเลี้ยว 4.การจัดระบบ “รับยาแทนเพิ่มการเข๎าถึง” การรับยาแทนเพ่ิมการเข๎าถึงบริการและดูแลผู๎ปุวย
จิตเวชตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งท า ให๎ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังที่อาการดีได๎รับยาตํอเนื่อง โดยลด
คําใช๎จํายในการเดินทาง ลดระยะเวลา ลดการรอคอย ในผู๎ปุวย ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพิจิตร 5.โครงกา
รบ าบัดฟ้ืนฟู “ให๎รักให๎โอกาสผู๎ปุวยจิต” โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู๎ปุวยจิตเวชที่มีอาการดี แตํไมํมีรายได๎ ไมํมี
งานท า มาท ากลุํมกิจกรรมบ าบัด พร๎อมทั้งสังเกตอาการท่ีผิดปกติ และให๎การรักษาดูแลได๎ครอบคลุมมากขึ้น 
เพ่ือให๎ผู๎ปุวยได๎รับการฟ้ืนฟูด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม สร๎างโอกาสมีรายได๎และเพ่ิมคุณคําในตัวเอง 6.Good 
Practice : โรงพยาบาลอุทัยธานี จิตแพทย์ได๎ออก “จิตเวชสัญจร” ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหํง ๆ ละ 2 ครั้ง 
/ ปี เพ่ือลงตรวจรักษา ในกลุํมผู๎ปุวยที่เป็นโรคทางจิตเวชและสุขภาพจิต และรํวมท า case conference ใน
ผู๎ปุวยที่มีปัญหาในการดูแลยุํงยากซับซ๎อน เพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎กับบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ และมีการ
เสริม พลังใจ (Empowerment) ส าหรับบุคลากร และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3....   

การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ    

            ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

แบบ ตก. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 
 

 ชื่อโครงการ   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความครอบคลุมในการคัดกรอง 
และค๎นหาเด็กพัฒนาการลําช๎า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 
ผู้รับผิดชอบ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  
 
หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุขได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ไว๎วํา “กระทรวงสาธารสุขเป็นองค์กรหลักด๎านสุขภาพที่
รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” จากวิสัยทัศน์นี้ ในยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริม ปูองกันโรค และ
คุ๎มครองผู๎บริโภคเป็นเลิศ แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุํมวัย (ด๎านสุขภาพ) กลุํมปฐมวัย 
กระทรวงสาธารณสุขได๎ก าหนดมาตรการให๎ MCH Board เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานอนามัยแมํและ
เด็ก การใช๎มาตรการทางกฎหมาย/ข๎อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนงานสํงเสริมพัฒนาการเด็ก และการ
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาต าบลสํงเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี สมสํวน ฟันไมํผุ พัฒนาการสมวัย โดยใช๎
กลไก MCH Board และ PCC ผํานคณะอนุกรรมการสํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.) รวมทั้งสมัชชาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยมี



 

เปูาหมายให๎เด็กพัฒนาการลําช๎าได๎รับการแก๎ไขพัฒนาการสมวัย ทั้งนี้ได๎ก าหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงให๎เด็ก 
0.-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ 85 ทั้งระดับเขตและจังหวัด เพ่ือการบรรลุเปูาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ๎าหน๎าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และตามวิสัยทัศน์ประเทศที่วํา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เด็กในชํวงวัย 6 ปีแรกของชีวิต เป็นชํวงที่ส าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆด๎าน
เป็นวัยที่ต๎องได๎รับการอบรมเลี้ยงดูด๎วยความรัก ความอบอํุน การสร๎างเสริมประสบการณ์ตํางๆ การจัด
สภาพแวดล๎อมที่ดีและปลอดภัย เป็นหน๎าที่ส าคัญยิ่งของพํอแมํ หรือเครือญาติ ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูและการ
สํงเสริมพัฒนาการเด็กในชํวงวัยนี้อยํางถูกต๎องเหมาะสมเป็นรากฐานที่ดี น าไปสูํคุณภาพของผู๎ใหญํที่จะเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณคําของประเทศชาติตํอไป จากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ความจ าเป็นในการประกอบ
อาชีพ  โครงสร๎างครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น พํอแมํต๎องท างานนอกบ๎าน การอบรมเลี้ยงดูเด็กชํวง 6 
ปีแรก พํอ แมํ จึงมอบภาระเลี้ยงดูลูกอายุต่ ากวํา 2 ปีให๎กับปูุ  ยํา ตา ยาย และเด็กอายุ 3 -5 ปีจะอยูํที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  การส ารวจสุขภาพประชาชนครั้งที่  4 พบวําเด็ก 1-2 ปี อยูํที่บ๎านร๎อยละ 
80 ร๎อยละ 20 ของเด็กอายุนี้ถูกสํงไปโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ กอายุ 3 ปีร๎อยละ 37.2 
อยูํในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู๎ปกครองเลือกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนับเป็น
ที่อยูํแหํงที่ 2 ของเด็ก และความคาดหวังของผู๎ปกครองต๎องการให๎เด็กได๎รับการดูแลด๎านการศึกษาและสังคม 
ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต๎องมีมาตรฐานและคุณภาพมีบุคลากรที่มีความรู๎  ความสามารถ และทักษะใน
การสํงเสริมสุขภาพ พัฒนาการและจัดสิ่งแวดล๎อมที่ถูกต๎องและเหมาะสม สะอาด   ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
และเอ้ือตํอการสํงเสริมพัฒนาการเด็ก ตลอดจนต๎องมีความรํวมมือจากชุมชนและหนํวยงานตํางๆที่จะสํงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให๎การด าเนินงานประสบความส าเร็จผํานมาตรฐานและมีคุณภาพ ข๎อมูลจาก
ผลการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ เขตสุขภาพที่ 3 จากศูนย์อนามัยที่ 3 พบวํา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
จ านวน 956 แหํง ผํานการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 596 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 
62.34 และยังไมํผํานเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 360 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 37.66 แหํง โดยจังหวัดพิจิตร มีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ผําน     การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 182 แหํง จากจ านวน
ทั้งหมด 199 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 91.46 รองลงมาคือจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และจังหวัด
ชัยนาท ร๎อยละ 68.59, 57.86, 54.85, และ 27.83 ตามล าดับ  
 และจากฐานข๎อมูลของส านักงานตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข (HDC ณ วันที่ 11 
ตุลาคม 2560) เขตสุขภาพที่ 3 ได๎แกํ จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชั ยนาท และอุทัยธานี พบวํา  
เด็กอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน มีเปูาหมายการคัดกรองเทํากับ 83,827 คน ได๎รับการคัดกรองจ านวน 
61,559 คน คิดเป็นร๎อยละ 73.44 โดยมีพัฒนาการสมวัย เทํากับ 58,728 คน คิดเป็นร๎อยละ 95.40 
พัฒนาการลําช๎า จ านวน 195 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.32 และรอการติดตาม/ติดตามไมํได๎ จ านวน 2,636 คน คิด
เป็นร๎อยละ 4.28  จะเห็นได๎วํา อัตราการเข๎าถึงบริการของเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์
ของยังมีน๎อย รวมทั้งจ านวนที่รอการติดตามกระตุ๎นพัฒนาการและติดตามไมํได๎มีจ านวนมาก จะสํงผลให๎เด็ก
ไมํได๎รับการกระตุ๎นพัฒนาการที่ถูกต๎องและเหมาะสม      โดยการกระตุ๎นพัฒนาการของเด็กแตํละชํวงวัยก็
เหมือนการท าการบ๎านที่จะต๎องท าไปทีละระดับขั้นตอน หากเด็กมีพัฒนาการด๎านใดด๎านหนึ่งลําช๎าแล๎วปลํอย
ไว๎ไมํมีการกระตุ๎น หากจะกลับมากระตุ๎นภายหลังจะเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้  เด็กมีความสามารถในเรื่องการพัฒนา
สมอง หากพบวําผิดปกติและท าการกระตุ๎นแตํเนิ่นๆ จะสามารถชํวยให๎เด็กกลับมาเป็นปกติได๎"  ดังนั้น การ
ค๎นหา การชํวยเหลือเด็กที่มีความเสี่ยงและการดูแลสํงเสริมให๎มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต๎องเหมาะสม ตั้งแตํ



 

ระยะแรกอยํางเป็นระบบจึงมีความส าคัญยิ่งที่จะสํงผลให๎เด็กเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศตํอไป 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครู ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุม การ
คัดกรองและค๎นหาเด็กพัฒนาการลําช๎า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบและกลไก
การสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กลําช๎า ให๎ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการตามวัยด๎วยเครื่องที่ได๎มาตรฐาน
เป็นการสร๎างความรํวมมือและความเข๎มแข็งของภาคีเครือขํายสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพครู ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 3 

2) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กลําช๎า เขตสุขภาพท่ี 3 
          3) เพ่ือสร๎างความรํวมมือและความเข๎มแข็งของภาคีเครือขํายสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กลําช๎า           
             เขตสุขภาพท่ี 3 
         4) เพื่อให๎เด็กกลุํมเสี่ยง/เด็กพัฒนาการลําช๎า ได๎รับการดูแลสํงเสริมพัฒนาการตามวัยด๎วยเครื่องมือที่ได๎ 
   มาตรฐาน  
  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 1) ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการระดับมากถึงมากที่สุด 
 2) ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎เพ่ิมข้ึนหลังการอบรม 
   
พื้นที่เป้าหมาย 
 พ้ืนที่เปูาหมายในเขตสุขภาพที่ 3 ได๎แกํ จังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตสุขภาพท่ี 3   
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

1)  จัดท าโครงการและเสนอโครงการ 
2)  ติดตํอประสานงานวิทยากร และคณะท างาน 
3)  ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด 
4)  รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการ/งบประมาณ 

งบประมาณในการด าเนินการ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  ปีงบประมาณ 2561 
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการ: ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพตามชํวงวัย 



 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยเด็ก โครงการเสริมสร๎างพัฒนาการเด็กลําช๎า จ านวน 
256,260.00 บาท  (สองแสนห๎าหมื่นหกพันสองร๎อยหกสิบบาทถ๎วน 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

1) แบบประเมินความพึงพอใจตํอการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต  
       ปีงบประมาณ 2561 

 2) แบบทดสอบองค์ความรู๎กํอน – หลังอบรม  
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กอายุ 3- 5 ปี ได๎รับการคัดกรองและสํงเสริมพัฒนาการด๎วยเครื่องมือที่ได๎มาตรฐานตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข เด็กพัฒนาการลําช๎าได๎รับการกระตุ๎นพัฒนาการจนเป็นปกติ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพ เกิดความรํวมมือในการสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการ รวมทั้งเกิดการขับเคลื่อนพัฒนา
ระบบและกลไก          การสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กลําช๎าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความครอบคลุมในการคัดกรองและค๎นหา              
เด็กพัฒนาการลําช๎า เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ระหวํางวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ                  
โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให๎เครือขํายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการพัฒนาศักยภาพ เป็น
การสร๎าง              ความรํวมมือและความเข๎มแข็งของภาคีเครือขํายในการสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็ก
ลําช๎า เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาระบบและกลไกการสํงเสริมและกระตุ๎นพัฒนาการเด็กลําช๎า รวมทั้งเพ่ือให๎เด็ก
กลุํมเสี่ยง/เด็กพัฒนาการลําช๎า ได๎รับการดูแลสํงเสริมพัฒนาการตามวัยด๎วยเครื่องมือที่ได๎มาตรฐาน 
 
กลุํมเปูาหมายที่เข๎ารํวม 
 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตสุขภาพท่ี 3  จ านวน 112 คน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

กิจกรรมการอบรม/ประชุม 
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โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม   
DSPM Family-mediated Preschool Parenting Program 

วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือเสริมสร๎างทักษะการเลี้ยงดูและสร๎างวินัยเชิงบวกส าหรับเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
2.   เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงในกลุํมผู๎ปกครองเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 
กิจกรรมครั้งที่ 1 สร้างสายใย   1.สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน 

(group cohesion) 
2.พัฒนาทักษะการสร๎างสัมพันธภาพระหวํางเด็กปฐมวัยกับผู๎ปกครอง 
(relationship/attachment) 

กิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างวินัย       1. สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน 
(group cohesion) 
2.พัฒนาทักษะการสร๎างวินัยเชิงบวกส าหรับผู๎ปกครอง(positive 
discipline) 



 

3.ลดการปรับพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม การลงโทษที่รุนแรง หรือการลงโทษ
ทางรํางกาย (corporal  Punishment) 

กิจกรรมครั้งที่3สร้างเด็กเก่ง 1   1.สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน  
    (group cohesion) 

     2.พัฒนาทักษะการมองหาข๎อดีและชมเพ่ือสร๎างความภาคภูมิใจ 
     3.เพ่ิมทักษะการเลี้ยงดูเด็กแกํผู๎ปกครองเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ 
     และการชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันของเด็ก 

กิจกรรมครั้งที่ 4 สร้างเด็กเก่ง 2  1. สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน 
    (group cohesion) 

2. พัฒนาทักษะการสร๎างวินัยเชิงบวกส าหรับผู๎ปกครอง (positive 
discipline) 
3.เพ่ิมทักษะการเลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ือพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู๎ 

 
 

กิจกรรมครั้งที่ 1 สร้างสายใย   
 

วัตถุประสงค์ 
1.   สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน (group cohesion) 
2.   พัฒนาทักษะการสร๎างสัมพันธภาพระหวํางเด็กปฐมวัยกับผู๎ปกครอง (relationship/attachment) 

องค์ประกอบ/
เวลา 

วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม/สื่อ อุปกรณ์ 

1.เปิดกลุํม/สร๎าง
สัมพันธภาพ 
(10 นาที) 

- สร๎างความค๎ุนเคยระหวําง
วิทยากรและผู๎ปกครอง 

- เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรม
กลุํมเป็นไปอยํางราบรื่น 
 

1. ผู๎น ากลุํมจัดกลุํมผู๎ปกครองและเด็กประมาณ 8-12 คูํ หากเป็นไปได๎ 
ควรแยกตามอายุเด็ก เป็นกลุํมเตาะแตะ 1-3 ปี (toddler) และ กลุํม
อนุบาล 4-5 ปี (preschooler) ให๎นั่งล๎อมเป็นวงกลม เด็กนั่งด๎านใน 
ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก จากนั้นแนะน าตัวเองและผู๎ชํวยผู๎น ากลุํม 
2. ผู๎ปกครองและเด็กแนะน าตัวเอง 
3. ชี้แจงเปูาหมายในการท ากลุํม กฎ กติกา ระยะเวลาในการท า
กิจกรรม โดยอาจให๎ผู๎ปกครองรํวมเสนอกฎ กติกา เพ่ิมเติม 

2.กอดสร๎างสุข 
(20 นาที) 

-เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎
เห็นความส าคัญของการ
สร๎างความผูกพันภายใน
ครอบครัวผํานการกอด 
- เพ่ือพัฒนาทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน 
 

1. ผู๎น ากลุํมจัดให๎ผู๎ปกครองและเด็กหันหน๎าเข๎ากัน จากนั้นผู๎น ากลุํม
และผู๎ชํวยร๎องเพลงพร๎อมสาธิตท าทําทางประกอบเพลง “กอด”ให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าตาม 
2.ในเด็กปฐมวัยที่ตัวเล็กผู๎ปกครองใช๎วิธีนั่งคุกเขําขณะร๎องเพลงและ
ท าทําประกอบ เพื่อที่จะสามารถ มองหน๎า สบตา และกอดลูกได๎ 
3.ผู๎น ากลุํมร๎องเพลงติดตํอกัน 2-3 รอบ เพ่ือให๎เด็กและผู๎ปกครองได๎
กอดกัน ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมชํวยกระตุ๎นคูํแมํ ลูกที่ยังท าไมํได๎ 



 

 4.ผู๎น ากลุํมอธิบายกิจกรรม กอดสร๎างสุข โดยให๎เด็กสํงลูกบอลตํอกัน
เป็นวงกลม ผู๎น ากลุํมเปิดเพลงหรือน าสมาชิกร๎องเพลง เพลงที่ร๎องควร
เป็นเพลงที่เด็กค๎ุนเคยและสามารถร๎องตามได๎ เมื่อเพลงหยุดและลูกบอล
อยูํที่ใคร ให๎เด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครอง และให๎ผู๎ปกครองทาแปูงให๎เด็ก 
พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกันจากนั้นท าซ้ า โดยพยายามให๎เพลงหยุด
ไมํซ้ าคนเดิม เพ่ือให๎ผู๎ปกครองและเด็กมีสํวนรํวมมากท่ีสุด 
5. เมื่อท าซ้ าประมาณครึ่งหนึ่งของสมาชิกในกลุํม ให๎เด็กและผู๎ปกครอง
ทุกคนทาแปูงให๎กันและกัน พร๎อมกับกอดและหอมแก๎ม 
6. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรที่ได๎กอดและหอมแก๎มลูก? (ดี มีความสุข อบอํุน ปลอดภัย 
ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากการกอดบ๎าง? (ความผูกพันระหวํางผู๎ปกครอง
กับเด็ก, เด็กรู๎สึกอบอํุน ผํอนคลาย) 
- ที่ผํานมากอดลูกบํอยแคํไหน? ตํอจากนี้คิดวําอยากท าอยํางไร? 
สื่อ/อุปกรณ์ 
แปูงกระป๋องลูกบอล  เครื่องเสียงนกหวีด ที่เคาะให๎จังหวะ 

องค์ประกอบ/
เวลา 

วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม/สื่อ อุปกรณ์ 

3.นิทาน
สร๎างสรรค ์

(30 นาที) 

- เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง
ผํานการเลํานิทาน 
- เพ่ือฝึกให๎เด็กมีสมาธิ จด
จํอ 

- เพ่ือพัฒนาทักษะการเข๎าใจ
และการใช๎ภาษา 
 

1. ผู๎น ากลุํมเลํานิทานให๎เด็กฟัง 1 เรื่อง โดยให๎ผู๎ปกครองสังเกตเทคนิค
การเลํานิทาน 
- เลําด๎วยน้ าเสียงชัดเจน สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจของเด็ก 
- ชี้ชวนให๎เด็กโต๎ตอบเก่ียวกับเนื้อเรื่องหรือภาพที่เห็น โดยใช๎สื่อภาพใน
หนังสือนิทาน (เชํน พ่ีหมีใสํเสื้อสีอะไร? พ่ีหมีมีเพ่ือนกี่ตัว ชํวยกันนับได๎
ไหมคะ? แล๎วเค๎าก าลังจะไปท าอะไรกัน?เราควรท าอยํางไรถ๎าเจอแบบ
นี้?) กระตุ๎นเด็กให๎สนใจถาม และตอบขณะเลํานิทาน สอดแทรกวินัย 
เชํน การรอคิว การรู๎จักขอเมื่ออยากได๎ รู๎จักขอบุคณเม่ือมีคนให๎ของ 
รู๎จักแบํงปันเป็นต๎น 
- ให๎เด็กเลําวํานิทานที่ได๎ฟังเป็นเรื่องอะไร? มีอะไรเกิดขึ้นบ๎าง? สรุปวํา
นิทานเรื่องนี้สอนอะไร? 
2. ผู๎น ากลุํมและผู๎ปกครองชํวยกันเลํานิทานเรื่องที่ 2 ให๎เด็กฟังโดย 
- หากใช๎ภาษาเดียวกัน ให๎ผู๎น ากลุํมและผู๎ปกครองเลํานิทานทีละหน๎า
หรือทีละประโยคข้ึนกับความสั้นยาวของนิทาน สลับกันเลําทีละคนจน
ครบวง 
- หากใช๎คนละภาษา ให๎ผู๎น ากลุํมเลํานิทานเป็นภาษาไทย แล๎วให๎
ผู๎ปกครองเลํานิทานเป็นภาษาท๎องถิ่นของตน ซึ่งจะชํวยให๎เด็กได๎เรียนรู๎
ทั้ง 2 ภาษา 



 

3. ผู๎น ากลุํมขอตัวแทนผู๎ปกครอง 1  คน เลํานิทานเรื่องที่ 3 ทั้งเรื่องให๎
เด็กฟัง โดยพยายามเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาเลํางําย ใกล๎ตัวผู๎ปกครองและ
สอดแทรกเนื้อหาที่กลําวมาข๎างต๎น และชวนเด็กพูดคุยโต๎ตอบในเรื่องที่
เลํา 
4. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ “ฟัง” นิทานพร๎อมลูก? (สนุก เพลิดเพลิน ฯลฯ) 
- รู๎สึกอยํางไรที่ได๎ “เลํา” นิทานให๎ลูกฟัง? (แปลก ตื่นเต๎น สนุก ภูมิใจ 
เพลิดเพลิน ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากนิทานบ๎าง? (ได๎สอนลูก ได๎ใช๎เวลากับลูก ชวนลูก
พูดคุย ลูกได๎รู๎จักสัตว์ ตัวเลข สี ฯลฯ) 
-กํอนหน๎านี้เลํานิทานให๎ลูกฟังบํอยไหม? ตํอจากนี้คิดวําอยากท า
อยํางไร? 
สื่อ/อุปกรณ์ 
หนังสือนิทานที่ใช๎ภาษางํายๆ สั้น กระชับ มีรูปภาพดึงดูดความสนใจ 
อยํางน๎อย 3 เรื่อง หากเป็นนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับการสร๎างวินัย
เชิงบวกจะเป็นประโยชน์กับการท ากิจกรรมถัดไป 
 
 

4.วาดภาพสร๎าง
จินตนาการ 
(30 นาที) 

- เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง
ผํานกิจกรรมการวาดภาพ 

- เพ่ือพัฒนาทักษะการใช๎
กล๎ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา 

 

1. ผู๎น ากลุํมแจกกระดาษ 2 แผํน และสีเทียน แล๎วอธิบายวิธีวาดรูป โดย
ให๎ผู๎ปกครองสอนวาดรูปวงกลมขนาดใหญํเป็นรูปหน๎าคน 
2.ให๎ผู๎ปกครองวาดรูปตา 1 ข๎าง แล๎วให๎เด็กวาดรูปตาอีก 1 ข๎าง 
ผู๎ปกครองวาดรูปคิ้ว 1 ข๎าง แล๎วให๎เด็กวาดรูปคิ้วอีก 1 ข๎าง ผู๎ปกครอง
วาดรูปหู 1 ข๎าง แล๎วให๎เด็กวาดรูปหูอีก 1 ข๎างผู๎ปกครองวาดรูปจมูก 
ครึ่งหนึ่ง จากนั้นให๎เด็กเติมให๎เต็มผู๎ปกครองวาดรูปปากครึ่งหนึ่ง แล๎ว 
 



 

 - พัฒนาทักษะความคิด
สร๎างสรรค์และจินตนาการ 
 
 

ให๎เด็กเติมให๎เต็มผู๎ปกครองวาดรูปผม แล๎วให๎เด็กเติมเส๎นผมให๎เต็ม 
ในระหวํางวาดภาพ ผู๎น ากลุํมกระตุ๎นให๎ผู๎ปกครองคุยกับเด็กไปด๎วยสอน
ชี้ 
อวัยวะ บอกหน๎าที่ของอวัยวะ อาจวาดตํอจนครบทั้งรํางกาย ขึ้นกับ
ระดับความสามารถของเด็กในแตํละกลุํม 
3. ให๎ผู๎ปกครองและเด็กชํวยกันวาดรูปโดยอิสระตามจินตนาการ หาก
เด็กยังไมํกล๎าวาด อาจขอผู๎ปกครองวาดให๎ดูเป็นตัวอยําง และให๎
ผู๎ปกครองกระตุ๎นหรือชักชวนให๎เด็กมาวาดภาพด๎วยกัน ในเด็กเล็กอาจ
เป็นการลากเส๎นหรือระบายสีแทนหรืออาจชํวยฝึกโดยจับมือวาด 
4. ให๎เด็กโชว์รูปภาพที่วาดทีละคน พร๎อมกับให๎เด็กเลําถึงรูปที่วาด เป็น
รูปอะไร? ให๎ผู๎ปกครองพูดชมภาพวาดของเด็ก จากนั้นผู๎น ากลุํมพูดชม
ทั้งเด็กและผู๎ปกครอง 
5. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎วาดภาพพร๎อมลูก? (สนุก เพลิดเพลิน แปลก ภูมิใจ 
ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากการวาดบ๎าง? (ได๎สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎เวลากับ
ลูก ลูกได๎รู๎จักค าศัพท์เพ่ิมขึ้นจากภาพวาด ฯลฯ) 
- กํอนหน๎านี้วาดภาพเลํนกับลูกบํอยไหม? ตํอจากนี้คิดวําอยากท า
อยํางไร? 
สื่อ/อุปกรณ์ 
กระดาษสีเทียน 

5. เลํน/เต๎นสร๎าง
ความสนุก 
(30 นาที) 

- พัฒนาทักษะด๎านการ
เคลื่อนไหว 

- พัฒนาทักษะด๎านสังคม 
การท าตามกฎกติกา การ
เลํนรํวมกับผู๎อ่ืน 

- พัฒนาทักษะการเข๎าใจ
และการใช๎ภาษา 

 

ผู๎น ากลุํมพาเด็ก “เต๎นเป็ด” โดยจัดให๎เด็กยืนตํอกันเป็นแถวยาว ผูช๎ํวย
ผู๎น ากลุํมยืนอยูํที่หัวแถว จากนั้นให๎ยืนในทําเป็ด ผู๎น ากลุํมและสมาชิก
ชํวยกันร๎องเพลงเป็ด ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมพาเด็กเดินทําเป็ดเป็นวงกลม
ภายในกลุํม ร๎องซ้ า 2-3 รอบ โดยสามารถเรํงจังหวะให๎เร็วขึ้นในรอบ
ท๎ายๆเพ่ือความสนุกสนาน อาจเปลี่ยนเพลงให๎หลากหลายเพ่ือให๎เด็กได๎
ท าทําทางอ่ืนๆ 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง ที่เคาะให๎จังหวะ เพลงเด็ก 
 
เกม/กิจกรรมอ่ืนที่สามารถเลือกใช๎ได๎ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่ โดย
สามารถเลือกตามประเด็นพัฒนาการที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
1) เกมตํอบล็อคไม๎(FM, RL, EL, PS, EQ) ฝึกกติกา การรอคอย สี 

กล๎ามเนื้อมัดเล็ก ตัวเลข 
2) เกมโยนบอลลงตะกร๎า(GM, FM, EQ) 
3) เกมตํอจิ๊กซอว์(FM, RL, EL, PS, EQ) 
4) เลํนทราย/ปั้นดินน้ ามัน/ปั้นแปูงโด(FM, RL, EL, PS) 



 

5) การละเลํนท๎องถิ่น 

6.สมาธิสร๎างความ
สบาย 
(10 นาที) 

- เพ่ือฝึกสติ สมาธิ และรู๎สึก
ผํอนคลาย   

 

1. ผู๎น ากลุํมเปิดเพลงหรือร๎องเพลง ดั่งดอกไม๎บาน พร๎อมชวนให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าทําทางประกอบ เพ่ือให๎สงบและผํอนคลาย ท าซ้ า 
3-4 รอบ 
2. เมื่อเพลงจบ ให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งหลับตา ท าสมาธิประมาณ 1 
นาที 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง เพลงดั่งดอกไม๎บาน 

7.สรุปบทเรียน 
(20 นาที) 

- เพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
และสร๎างความตระหนักให๎
เห็นถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดู และการสร๎างความ
ผูกพัน 

ระหวํางเด็กและผู๎เลี้ยงดู 
ผํานกิจกรรม กอด เลํา เลํน 
เต๎น วาด สร๎างสมาธิ 

1. ผู๎น ากลุํมสรุปบทเรียนที่ได๎จากกิจกรรมทั้งหมด 
- กอดสร๎างสุข การกอดเป็นการสัมผัสเด็กด๎วยความรัก ท าให๎เกิดความ
ผูกพันระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง เด็กเกิดความรู๎สึกอบอํุน ไว๎วางใจ เป็น
พ้ืนฐานที่ดีของการสร๎างวินัยเชิงบวก 
- เลํานิทานสร๎างสรรค์ การเลํานิทานชํวยกระตุ๎นความคิด จินตนาการ 
ภาษา การเรียนรู๎ของเด็ก เป็นการใช๎เวลาอยํางมีคุณภาพระหวําง
ผู๎ปกครองและเด็ก และท าให๎เกิดความผูกพันระหวํางกัน 
- เลํน/เต๎นสร๎างความสนุก การเลํนท าให๎เกิดความสนุกสนาน รู๎กฎกติกา 
รู๎จักการรอคอย สร๎างความสัมพันธ์ การเลํนบางอยํางชํวยพัฒนา
กล๎ามเนื้อมัดใหญํด๎วย- สมาธิสร๎างความสบาย การฝึกรู๎ลมหายใจ ชํวย
ให๎เกิดความสบาย ผํอนคลาย สงบ ท าให๎เด็กนิ่ง มีสมาธิ พร๎อมส าหรับ
การเรียนรู๎ รวมถึงควบคุมตนเองได๎ดีขึ้น 
2. ผู๎น ากลุํมกลําวขอบคุณ และปิดกลุํม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น ากลุ่ม 
- ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมควรจดบันทึกสิ่งที่ผู๎ปกครองสะท๎อนในแตํละกิจกรรม เพื่อน ามาสรุปบทเรียนตอนท๎าย 
- ในขณะท ากลุํม เด็กบางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมบางอยํางขณะท ากลุํม เชํน ร๎องไห๎ตํอต๎าน ไมํยอมเข๎ากลุํม 
ไมํยอมท าตามค าสํง รอคอยไมํได๎ ไมํท าตามกติกา หากสามารถปรับพฤติกรรมในกลุํมได๎ ควรปรับพฤติกรรมใน
กลุํมเพ่ือให๎ผู๎ปกครองในกลุํมได๎รํวมเรียนรู๎การปรับพฤติกรรมในสถานการณ์จริง แตํหากยังไมํสามารถจัดการใน
ขณะนั้นได๎ อาจให๎ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมแยกเด็กออกไปปรับพฤติกรรมนอกกลุํมกํอน เพ่ือไมํให๎รบกวนกิจกรรมกลุํม 

 
 
 
 
 



 

กิจกรรมครั้งที่ 2 สร้างวินัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1.   สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน (group cohesion) 
2.   ฝึกทักษะการสร๎างวินัยเชิงบวกส าหรับผู๎ปกครอง (positive discipline) 
3.ลดการปรับพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม การลงโทษที่รุนแรงหรือการลงโทษทางรํางกาย (corporal   
Punishment) 
 

องค์ประกอบ/
เวลา 

วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม 

1.เปิดกลุํม/สร๎าง
สัมพันธภาพ 
(10 นาที) 

- สร๎างความค๎ุนเคยระหวําง
วิทยากรและผู๎ปกครอง 

- เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรม
กลุํมเป็นไปอยํางราบรื่น 

 

1.ผู๎น ากลุํมจัดกลุํมผู๎ปกครองและเด็กประมาณ 8-12 คูํ หากเป็นไปได๎ 
ควรแยกตามอายุเด็ก เป็นกลุํมเตาะแตะ 1-3 ปี (toddler) และ 
กลุํมอนุบาล 4-5 ปี (preschooler) ให๎นั่งล๎อมเป็นวงกลม เด็กนั่ง
ด๎านใน ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก จากนั้นแนะน าตัวเองและผู๎ชํวยผู๎น า
กลุํม 

2. ผู๎ปกครองและเด็กแนะน าตัวเอง 
3. ชี้แจง/ ทบทวน เปูาหมายในการท ากลุํม กฎ กติกา ระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม โดยอาจให๎ผู๎ปกครองรํวมเสนอกฎ กติกา เพ่ิมเติม 

2.กอดสร๎างสุข 
(20 นาที) 

-เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎
เห็นความส าคัญของการสร๎าง
ความผูกพันภายในครอบครัว
ผํานการกอด 
- เพ่ือพัฒนาทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน 
 

1. ผู๎น ากลุํมจัดให๎ผู๎ปกครองและเด็กหันหน๎าเข๎ากัน จากนั้นผู๎น ากลุํม
และผู๎ชํวยร๎องเพลงพร๎อมสาธิตท าทําทางประกอบเพลง “กอด”ให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าตาม 
2.ในเด็กปฐมวัยที่ตัวเล็กผู๎ปกครองใช๎วิธีนั่งคุกเขําขณะร๎องเพลงและ
ท าทําประกอบ เพื่อที่จะสามารถ มองหน๎า สบตา และกอดลูกได๎ 
3.ผู๎น ากลุํมอธิบายกิจกรรม สํงบอลสร๎างสุข โดยให๎เด็กและผู๎ปกครอง
เลํนเกมครั้งละ 4-6 คูํ โดยผู๎ปกครองยืนเรียงเป็นหน๎ากระดาน วาง
ตะกร๎าใสํลูกบอล 15 ลูก ไว๎ด๎านหน๎าหํางออกประมาณ 3 เมตร เมื่อ
ผู๎น ากลุํมสํงสัญญานเริ่มเกม ให๎เด็กแตํละคนวิ่งไปหยิบบอลในตะกร๎า
กลับมาสํงให๎ผู๎ปกครอง โดยทุกครั้งที่เด็กสํงลูกบอลให๎ผู๎ปกครอง ให๎
ผู๎ปกครองกอดและหอมแก๎มเด็กท้ังสองข๎างกํอนจะวิ่งไปหยิบลูกบอล
ลูกตํอไปกลับมาสํงให๎ผู๎ปกครองจนหมดตะกร๎า คูํท่ีได๎ลูกบอลมาน๎อย
ที่สุด 3 คูํสุดท๎าย ให๎เด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครอง และให๎ผู๎ปกครองทาแปูง
ให๎เด็ก พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกัน 
3. เมื่อเลํนเกมจนครบ ผลัดให๎ผู๎ปกครองที่เหลือเข๎ามาเลํนเกมใน
ลักษณะเดียวกัน โดยหากผู๎ปกครองมาพร๎อมเด็ก 2 คน ให๎แยกเด็ก 2 
คน เลํนคนละรอบ เพื่อให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด 
4. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยทบทวนบทเรียนการกอด 



 

- หลังรํวมกิจกรรมกลุํมครั้งที่แล๎วไป มีใครได๎กอดลูกบ๎าง? ได๎กอดลูก
บํอยแคํไหน? รู๎สึกอยํางไรที่ได๎กอดลูกบํอยๆ? 
- ส าหรับผู๎ปกครองที่ไมํได๎กอดลูก อะไรเป็นสาเหตุท าให๎ไมํได๎กอดลูก? 
แล๎วคนที่ได๎กอดลูกบํอยๆ เพราะอะไรจึงได๎กอดลูกเพ่ิมขึ้น? (เพ่ือให๎
ผู๎ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ/การเปลี่ยนแปลง) 
สื่อ/อุปกรณ์ลูกบอลตะกร๎านกหวีด  

3.ฟังนิทานสร๎าง
วินัย (30 นาที) 

- เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง
ผํานการเลํานิทาน 

- เพ่ือฝึกให๎เด็กมีสมาธิ จดจํอ
และ วางรากฐานของการ
สํงเสริมระเบียบวินัย 

- เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
เข๎าใจและการใช๎ภาษา 
 

1.ผู๎น ากลุํมขอตัวแทนผู๎ปกครองเลําประสบการณ์การเลํานิทานให๎ลูก
ฟัง 
- หลังรํวมกิจกรรมกลุํมครั้งที่แล๎วไป มีใครได๎เลํานิทานให๎ลูกฟังบ๎าง? 
ได๎เลําบํอยแคํไหน? รู๎สึกอยํางไรที่ได๎เลํานิทานให๎ลูกฟัง? 
- ส าหรับผู๎ปกครองที่ไมํได๎เลํานิทาน อะไรเป็นสาเหตุท าให๎ไมํได๎เลํา
นิทานให๎ลูกฟัง? แล๎วคนที่ได๎เลําบํอยๆ เพราะอะไรจึงได๎เลํานิทานให๎
ลูกฟังเพ่ิมข้ึน?(เพ่ือให๎ผู๎ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ/
การเปลี่ยนแปลง) 
2. ขอตัวแทนผู๎ปกครอง 2-3 ทําน เลํานิทานให๎เด็กฟังทํานละ 1 เรื่อง 
โดยขณะเลํานิทานเรื่องที่ 1 ให๎ผู๎ปกครองสังเกต 
- พฤติกรรมของเด็กในกลุํมขณะฟังนิทานสังเกตความสนใจ 
(attention) สมาธิ (concentration) และการโต๎ตอบ 
(participation) ของเด็กแตํละคนในกลุํม 
- วิธีการที่ผู๎น ากลุํมหรือผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมจัดการกับเด็กที่มีปัญหา
พฤติกรรม ความสนใจ สมาธิ และการโต๎ตอบ 
3. เมื่อจบนิทานเรื่องแรก ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยวําสังเกตเห็น
พฤติกรรม ความสนใจ สมาธิ และการโต๎ตอบของเด็กวําเป็นอยํางไร? 
สังเกตวําผู๎น ากลุํมจัดการพฤติกรรมเหลํานั้นอยํางไร? 
จากนั้นผู๎น ากลุํมสรุปแนวทางในการจัดการพฤติกรรมของเด็ก โดย
ชี้ให๎เห็นเทคนิคท่ีผู๎น ากลุํมใช๎ 
- การออกค าสั่งที่สั้น กระชับ ให๎เด็กท าทันที ถ๎าเด็กไมํท า ให๎พาท า 
- การให๎รางวัล เชํน กอด หอม ชม ปรบมือ ยิ้มให๎ เมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ดี 
- การเพิกเฉย เมื่อมีพฤติกรรมที่ไมํต๎องการ และไมํเป็นอันตรายตํอตัว
เด็ก/ผู๎อื่น 
- การ time out เพ่ือแยกเด็กออกไปอยูํในมุมสงบจนกวําจะควบคุม
พฤติกรรมตนเองได๎ 
4. ผู๎ปกครองคนที่ 2 เลํานิทานเรื่องที่ 2 ให๎เด็กฟังโดยให๎ผู๎ปกครอง
สังเกตพฤติกรรมของเด็กในกลุํมขณะฟังนิทานสังเกตความสนใจ 
(attention) สมาธิ (concentration) และการโต๎ตอบ 
(participation) ของเด็กแตํละคนในกลุํม 



 

และให๎ผู๎ปกครองฝึกปรับพฤติกรรมเด็กโดยใช๎หลักการที่เรียนรู๎มา 
(หากผู๎ปกครองปรับพฤติกรรมเด็กยังไมํได๎ ผู๎น ากลุํมหรือผู๎ชํวยผู๎น า
กลุํมเข๎าไปชํวยจัดการพฤติกรรมโดยสอนผู๎ปกครองไปด๎วย) 
5. ผู๎น ากลุํมทบทวนและสรุปบทเรียนของผู๎ปกครองจากการปรับ
พฤติกรรมเด็กด๎วยตนเอง 
- เทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช๎กับเด็กแตํละคนมีอะไรบ๎าง? 
- เทคนิค/วิธีการที่ท าวันนี้ แตกตํางจากที่เคยปฏิบัติมาอยํางไร? 
สื่อ/อุปกรณ์ 
หนังสือนิทานที่ใช๎ภาษางํายๆ สั้น กระชับ มีรูปภาพดึงดูดความสนใจ 
อยํางน๎อย 3 เรื่อง เป็นนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข๎องกับการสร๎างวินัยเชิง
บวก 

4.ศิลปะสร๎าง
จินตนาการ(30 
นาที) 

- เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง
ผํานกิจกรรมศิลปะ 

- เพ่ือฝึกการใช๎กล๎ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญา  

- เพ่ือฝึกการรอคอยและ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 

 

1. ผู๎น ากลุํมแบํงเด็กและผู๎ปกครองเป็น 2 กลุํม กลุํมละ 4-6 คูํ นั่ง
รวมกันเป็นครึ่งวงกลม 
2. ผู๎น ากลุํมแปะกระดาษ A4 ที่มีภาพวาดบนผนัง ให๎ผู๎ปกครองกับเด็ก
ชํวยกันฉีกกระดาษและทากาว แล๎วให๎เด็กสลับกันเอาไปแปะทีละคน 
โดยให๎ผู๎ปกครองสังเกตพฤติกรรม ความสนใจ สมาธิ การโต๎ตอบของ
เด็กและจัดการพฤติกรรมตามที่ได๎เรียนรู๎มา เชํน การออกค าสั่ง การ
เพิกเฉย การ time out 
3. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ท ากิจกรรมนี้พร๎อมกับลูก? (สนุก เพลิดเพลิน 
แปลก ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ๎าง? (ไดส๎อน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎เวลา
กับลูก ฯลฯ) 
สื่อ/อุปกรณ์ 
กระดาษ A4กระดาษสีกระดาษนิตยสารที่มีสีสันกาว 



 

5. เลํน/เต๎นสร๎าง
ความสนุก (30 
นาที) 

- ฝึกทักษะด๎านการ
เคลื่อนไหว 
- ฝึกทักษะด๎านสังคม การ
ท าตามกฎกติกา การเลํน
รํวมกับผู๎อ่ืน 
- ฝึกทักษะการเข๎าใจและ
การใช๎ภาษา 

 

ผู๎น ากลุํมพาเด็ก “เต๎นสับปะรด” โดยจัดให๎เด็กยืนเป็นวงกลม ผู๎น า
กลุํมและสมาชิกชํวยกันร๎องและเต๎นเพลงสับปะรด  ร๎องซ้ า 2-3 รอบ 
โดยสามารถเรํงจังหวะให๎เร็วขึ้นในรอบท๎ายๆเพ่ือความสนุกสนาน อาจ
เปลี่ยนเพลงให๎หลากหลายเพ่ือให๎เด็กได๎ท าทําทางอ่ืนๆ 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง ที่เคาะให๎จังหวะ เพลงเด็ก 
เกม/กิจกรรมอ่ืนที่สามารถเลือกใช๎ได๎ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่ โดย
สามารถเลือกตามประเด็นพัฒนาการที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
1) เกมตํอบล็อคไม๎ (FM, RL, EL, PS, EQ) ฝึกกติกา การรอคอย สี 
กล๎ามเนื้อมัดเล็ก ตัวเลข 
2) เกมโยนบอลลงตะกร๎า (GM, FM, EQ) 
3) เกมตํอจิ๊กซอว์ (FM, RL, EL, PS, EQ) 
4) เลํนทราย/ปั้นดินน้ ามัน/ปั้นแปูงโด (FM, RL, EL, PS) 
5) การละเลํนท๎องถิ่น 

6. สมาธิสร๎างความ
สบาย (10 นาที) 

- เพ่ือฝึกสติ สมาธิ และรู๎สึก
ผํอนคลาย   

 

1.ผู๎น ากลุํมเปิดเพลงหรือร๎องเพลง ดั่งดอกไม๎บาน พร๎อมชวนให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าทําทางประกอบ เพื่อให๎สงบและผํอนคลาย ท าซ้ า 
3-4 รอบ 
2. เมื่อเพลงจบ ให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งหลับตา ท าสมาธิประมาณ 1 
นาทสีื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง เพลงดั่งดอกไม๎บาน 

7. สรุปบทเรียน 
 (20 นาที) 

- เพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
และสร๎างความตระหนักให๎
เห็นถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดู และการสร๎างความ
ผูกพันระหวํางเด็กและผู๎
เลี้ยงดู ผํานกิจกรรม กอด 
เลํา เลํน เต๎น วาด สร๎าง
สมาธิ 
 

1. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุย 
- รู๎สึกอยํางไรที่เห็นลูกมีพฤติกรรมแบบนั้น? (เครียด อาย โกรธ กังวล 
ไมํชอบ ฯลฯ) 
- คิดอยํางไรกับการจัดการปัญหาพฤติกรรมของลูก? 
- หลังจากปรับพฤติกรรมแล๎ว เห็นวําลูกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร? คิด
วําจะปรับพฤติกรรมเด็กท่ีบ๎านได๎ไหม? 
2. ผู๎น ากลุํมสรุปบทเรียนที่ได๎จากกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการสร๎าง
วินัยเชิงบวก 
- การออกค าสั่ง ต๎องสั้น กระชับ ให๎เด็กท าทันที ถ๎าไมํท า ต๎องพาท า 
ถ๎าเด็กท าพฤติกรรมที่ดี 
- การให๎รางวัล เชํน กอด หอม ชม ปรบมือ ยิ้มให๎ เมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ดี 
- การเพิกเฉย เมื่อมีพฤติกรรมที่ไมํต๎องการ และไมํเป็นอันตรายตํอตัว
เด็ก/ผู๎อื่น 
- การ time out เพ่ือแยกเด็กออกไปอยูํในมุมสงบจนกวําจะควบคุม
พฤติกรรมตนเองได๎ 



 

และชี้ให๎เห็นวํา หากปรับพฤติกรรมได๎อยํางเหมาะสม จะชํวยให๎เด็กท า
ตามค าสั่งหรือสิ่งที่เราต๎องการได๎ โดยไมํจ าเป็นต๎องท าโทษเด็กด๎วยวิธี
รุนแรง 
3. ผู๎น ากลุํมเปิดโอกาส 
ให๎ผู๎ปกครองซักถาม กลําวขอบคุณ และปิดกลุํม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น ากลุ่ม 
- กรณีลูกของผู๎ปกครองที่ออกมาเลํานิทานมีปัญหาพฤติกรรม ผู๎น ากลุํมต๎องเข๎าไปจัดการแทน 
- หากไมํมีผู๎ปกครองที่อํานภาษาไทยได๎ ให๎ผู๎น ากลุํมอํานภาษาไทยให๎ผู๎ปกครองที่พูด/ฟังภาษาไทยได๎เป็นผู๎เลํา
นิทาน 
- ถ๎าผู๎ปกครองปรับพฤติกรรมไมํส าเร็จ ผู๎น ากลุํมหรือผู๎ชํวยต๎องเข๎าไปชํวย/พาท า 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครั้งที่ 3 สร้างเด็กเก่ง 1 
 

วัตถุประสงค์ 
1.   สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน (group cohesion) 

 2.   ฝึกทักษะการมองหาข๎อดีและชมเพ่ือสร๎างความภาคภูมิใจ 
 3.   เพ่ิมทักษะการเลี้ยงดูเด็กแกํผู๎ปกครองเพ่ือเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎และการชํวยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ าวันของเด็ก 
 



 

องค์ประกอบ/
เวลา 

วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม 

1.เปิดกลุํม/สร๎าง
สัมพันธภาพ  
(10 นาที) 

- สร๎างความค๎ุนเคยระหวําง
วิทยากรและผู๎ปกครอง 

- เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรม
กลุํมเป็นไปอยํางราบรื่น 

 

1. ผู๎น ากลุํมจัดให๎ผู๎ปกครองและเด็กประมาณ 8-12 คูํ หากเป็นไปได๎ 
ควรแยกตามอายุเด็ก เป็นกลุํมเตาะแตะ 1-3 ปี (toddler) และ กลุํม
อนุบาล 4-5 ปี (preschooler) ให๎นั่งล๎อมเป็นวงกลม เด็กนั่งด๎านใน 
ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก จากนั้นแนะน าตัวเองและผู๎ชํวยผู๎น ากลุํม 
2. ผู๎ปกครองและเด็กแนะน าตัวเอง 
3. ชี้แจง/ทบทวนเปูาหมายในการท ากลุํม กฎ กติกา ระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม โดยอาจให๎ผู๎ปกครองรํวมเสนอกฎ กติกา เพ่ิมเติม 

2.กอดสร๎างสุข  
( 10 นาที) 

-เพ่ือสร๎างความตระหนักให๎
เห็นความส าคัญของการ
สร๎างความผูกพันภายใน
ครอบครัวผํานการกอด 
- เพ่ือฝึกทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน 
 

1. ผู๎น ากลุํมจัดให๎ผู๎ปกครองและเด็กหันหน๎าเข๎ากัน จากนั้นผู๎น ากลุํมและ
ผู๎ชํวยร๎องเพลงพร๎อมสาธิตท าทําทางประกอบเพลง “กอด”ให๎ผู๎ปกครอง
และเด็กท าตาม 
2. ในเด็กปฐมวัยที่ตัวเล็กผู๎ปกครองใช๎วิธีนั่งคุกเขําขณะร๎องเพลงและ
ท าทําประกอบ เพื่อที่จะสามารถ มองหน๎า สบตา และกอดลูกได๎ 
3. ผู๎น ากลุํมทบทวนกิจกรรม สํงบอลสร๎างสุข โดยให๎เด็กและผู๎ปกครอง
เลํนเกมครั้งละ 4-6 คูํ โดยผู๎ปกครองยืนเรียงเป็นหน๎ากระดาน วาง
ตะกร๎าใสํลูกบอล 15 ลูก ไว๎ด๎านหน๎าหํางออกประมาณ 3 เมตร เมื่อผู๎น า
กลุํมสํงสัญญาณเริ่มเกม ให๎เด็กแตํละคนวิ่งไปหยิบบอลในตะกร๎ากลับมา
สํงให๎ผู๎ปกครอง โดยทุกครั้งที่เด็กสํงลูกบอลให๎ผู๎ปกครอง ให๎ผู๎ปกครอง
กอดและหอมแก๎มเด็กท้ังสองข๎าง กํอนจะวิ่งไปหยิบลูกบอลลูกตํอไป
กลับมาสํงให๎ผู๎ปกครองจนหมดตะกร๎า คูํท่ีได๎ลูกบอลมาน๎อยที่สุด 3 คูํ
สุดท๎าย ให๎เด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครอง และให๎ผู๎ปกครองทาแปูงให๎เด็ก 
พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกัน 
3. เมื่อเลํนเกมจนครบ ผลัดให๎ผู๎ปกครองที่เหลือเข๎ามาเลํนเกมใน
ลักษณะเดียวกัน โดยหากผู๎ปกครองมาพร๎อมเด็ก 2 คน ให๎แยกเด็ก 2 
คน เลํนคนละรอบ เพื่อให๎เด็กได๎มีสํวนรํวมมากที่สุด 
4. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยทบทวนบทเรียนการกอด 
- หลังรํวมกิจกรรมกลุํมแล๎วไป ได๎กอดลูกบํอยแคํไหน? รู๎สึกอยํางไรที่ได๎
กอดลูกบํอยๆ? 
- ส าหรับผู๎ปกครองที่ไมํได๎กอดลูก อะไรเป็นสาเหตุท าให๎ไมํได๎กอดลูก? 
แล๎วคนที่ได๎กอดลูกบํอยๆ เพราะอะไรจึงได๎กอดลูกเพ่ิมขึ้น? (เพ่ือให๎
ผู๎ปกครองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ/การเปลี่ยนแปลง) 
ส่ือ/อุปกรณ์ 
ลูกบอลตะกร๎านกหวีด 

3.ชมสร๎างความ
ภาคภูมิใจ  

- เพ่ือฝึกให๎ผู๎ปกครอง
จัดการปัญหาพฤติกรรม

1.ผู๎น ากลุํมสอบถามวําหลังจากเข๎ากลุํมเม่ือครั้งที่ผํานมาใครได๎น าวิธีการ
ปรับพฤติกรรมลูกไปใช๎บ๎าง ปรับอยํางไร และใช๎เทคนิคอะไรบ๎าง ผล



 

(40 นาที) เด็กโดยการสื่อสารเชิง
บวก 

เป็นอยํางไร ท าสม่ าเสมอหรือไมํ และถ๎าไมํได๎ปรับเป็นเพราะสาเหตุใด มี
ประเด็นไหนที่อยากให๎ทบทวนเพิ่มเติม และชวนกลุํมให๎ทบทวนแนวทาง
ในการจัดการพฤติกรรมของเด็ก  
- การออกค าสั่งที่สั้น กระชับ ให๎เด็กท าทันที ถ๎าเด็กไมํท า ให๎พาท า 
- การให๎รางวัล เชํน กอด หอม ชม ปรบมือ ยิ้มให๎ เมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ดี 
- การเพิกเฉย เมื่อมีพฤติกรรมที่ไมํต๎องการ และไมํเป็นอันตรายตํอตัว
เด็ก/ผู๎อื่น 
- การtime out เพ่ือแยกเด็กออกไปอยูํในมุมสงบจนกวําจะควบคุม
พฤติกรรมตนเองได๎ 
2.ผู๎น ากลุํมทบทวนและสรุปบทเรียนของผู๎ปกครองจากการปรับ
พฤติกรรมเด็ก ด๎วยตนเอง 
3. ผู๎น ากลุํมแจ๎งหัวข๎อในการพูดคุยในวันนี้“ การชมเพื่อสร๎างความภาค 
ภูมิใจ”และสอบถามสมาชิกในกลุํม 
- ปกติเคยชมลูกไหม ชมบํอยแคํไหน ชมในกรณีไหนบ๎าง ชมแล๎วลูกเป็น
อยํางไร ให๎แตํละคนเลําประสบการณ์ 
- เคยชมตัวเองและคนอ่ืนไหม ชมแล๎วตัวเองรู๎สึกอยํางไรที่ชมตัวเอง /
ผู๎อื่น และสังเกตวําคนที่เราชมมีสีหน๎าและการแสดงออกอยํางไร คิดวํา
การชมมีประโยชน์อยํางไร 
4. ผู๎น ากลุํมอธิบายถึงหลักการและองค์ประกอบของการชมอยํางมีประ
สิทธิ ภาพ เชํน ชมทันที ชมทั้งที่ความพยายามและความส าเร็จ ชมโดย
ไมํมีการประชด ต าหนิรวมอยูํด๎วย และชมด๎วยความจริงใจ เป็นต๎น 
จ าเป็นต๎องบอกความรู๎สึกของผู๎ปกครองวํารู๎สึกอยํางไร บอกพฤติกรรมที่
เด็กท า  และบอกถึงคุณลักษณะของเด็กเม่ือท าพฤติกรรมนั้น ๆ พร๎อม
ยกตัวอยํางการชมที่เหมาะสม และไมํเหมาะสม 
5.กิจกรรมฝึกมองหาข๎อดีและชื่นชม 
5.1 ให๎ผู๎ปกครองมองหาข๎อดีของลูกให๎ได๎มากที่สุด โดยจับเวลา  2 นาที 
จากนั้นให๎แตํละคนเลําให๎กลุํมฟังวําลูกมีข๎อดีอะไรบ๎าง และให๎เลือกมา 1 
อยํางและพูดกับชื่นชมลูกท าเชํนนี้จนครบทุกคน 
5.2 ให๎ผู๎ปกครองมองหาข๎อดีของตนเองให๎ได๎มากท่ีสุดในเวลา 1 นาที 
และเลือกมา 1 ข๎อและถ๎าให๎พูดกับตัวเองจะชมตัวเองวําอยํางไร 
5.3ให๎จับคูํกับคนข๎าง ๆ แล๎วมองหาข๎อดีข๎อดีของกันและกันมา 1 ข๎อ
พร๎อมกับสลับกันกลําวชื่นชม 
6. ผู๎น ากลุํมให๎ตัวแทนพูดถึงความรู๎สึก 
6.1รู๎สึกอยํางไรที่ได๎ยินข๎อดีของตนเองและค าชื่นชมจากแมํ(ถามลูก 3-5 
คน) 
6.2 ถามแมํวํารู๎สึกอยํางไรที่ค าชื่นชมของคุณแมํท าให๎ลูกรู๎สึกแบบนั้น 



 

6.3รู๎สึกอยํางไรที่สามารถหาข๎อดีของตัวเองพบและสามารถชื่นชมตัวเอง
ได๎  
(ผู๎ปกครอง 2-3 คน) 
6.4รู๎สึกอยํางไรที่ได๎ยินเพื่อนพูดถึงข๎อดีของเราและชื่นชมเรา (ถาม
ผู๎ปกครอง 2-3 คน) 
7.ผู๎น ากลุํมสรุปถึงความรู๎สึกท่ีเกิดการการชื่นชมที่ได๎จากกลุํมและอาจ
เพ่ิมเติม เชํน พลังการชื่นชมท าให๎เกิดพลังบวก ท าให๎รู๎สึกมีก าลังใจ มี
ความภาคภูมิใจ และความเพ่ิมความเชื่อมั่น รวมทั้งท าให๎เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน และรวมไปถึงการอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางราบรื่น 

4.สร๎างเด็กเกํง  
(30 นาที) 
 

-เพ่ือให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจ
วิธีการฝึกให๎เด็กชํวยเหลือ
ตนเองในการท ากิจวัตร
ประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู๎น ากลุํมเสื้อหยิบ เสื้อ กางเกง รองเท๎า หวี ช๎อน แก๎ว ถ๎วย ทีละชิ้น
และถามเด็กวํา “นี่อะไร ”และให๎เด็กตอบ และอาจเกริ่นน าวํา เสื้อและ
กางเกงเป็นเสื้อผ๎าเครื่องแตํงกายที่เป็นของคูํกันที่เราใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
และถาม “ใครสามารถใสํและถอดเสื้อ กางเกง เองได๎บ๎าง  และใครติด
กระดุมได๎บ๎าง”  ให๎ยกมือ จากนั้นให๎เด็กและผู๎ปกครอง ท ากิจกรรม  ให๎
เด็กแขํงกันถอดและใสํเสื้อของตัวเอง หรือแตํงตัวให๎ตุ๏กตา โดยผู๎น ากลุํม
แจกตุ๏กตาให๎เด็กและผู๎ปกครองคูํละ 1 ตัว(เลํนครั้งละ 4-5 คูํ) เมื่อผู๎น า
กลุํมให๎สัญญาณเริ่ม หรือเปิดเพลงให๎เด็กถอดเสื้อตุ๏กตา เมื่อถอดแล๎วให๎
ใสํกลับพร๎อมทั้งติดกระดุม ถ๎าเด็กท าไมํได๎ให๎ผู๎ปกครองชํวยโดยบอก 
แตะน า หรือจับมือท า เมื่อเสร็จแล๎ว เปลี่ยนให๎เด็กและผู๎ปกครองที่เหลือ 
แขํงขนับ๎าง 
- ผู๎น ากลุํม ถามวํา “รองเท๎ามีไว๎ท าอะไร”“หวีมีไว๎ท าอะไร” 
“เด็กๆ ใสํรองเท๎าทุกคนไหม และใครใสํรองเท๎าเองได๎บ๎าง ให๎ยกมือ 
และถามวํา เคยหวีผมไหม ผู๎น ากลุํมอธิบายวํา รองเท๎าและหวี อาจไมํใชํ
ของที่ใช๎คูํกัน แตํเป็นของที่ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รองเท๎าใสํที่… (เว๎นให๎
เด็กตอบ) หากเราไมํใสํรองเท๎าอาจเกิดอะไรขึ้น.....(เว๎นให๎เด็กตอบ) อาจ
เกิดอันตรายบาดเจ็บเหยียบหนาม หรือของแหลมคมบาดได๎ และยังชํวย
ปูองกันพยาธิได๎ด๎วย จากนั้นให๎เด็กและผู๎ปกครองเลํนเกมหวีผมให๎ตุ๏กตา 
โดยเปิดเพลงและให๎สํงหวีไปเรื่อย ๆ เพลงหยุดที่ใครให๎ผู๎ปกครองหวีผม
ให๎เด็กและเด็กหวีผมให๎ผู๎ปกครอง ท าเชํนนี้ประมาณ  4-5 รอบ หรือ
มากกวําแล๎วแตํสถานการณ์ (ใช๎หวี 1 อัน/เด็กและผู๎ปกครอง 1คูํ) 
2. น า เสื้อ กางเกง รองเท๎า หวี ช๎อน แก๎ว ถ๎วยวางไว๎กลางวง ให๎เด็กฝึก
ท าตามค าสั่งโดยให๎เด็กออกมาหยิบของไปให๎ผู๎ปกครองคนละ1-2 ชิ้น 
3. ผู๎น ากลุํมสรุปความส าคัญของการให๎เด็กฝึกการชํวยเหลือตนเองงําย 
ๆ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะท าให๎เด็กรู๎สึกภาคภูมิใจ และเป็นการปูพ้ืนฐาน
ความมั่นใจที่จะท าสิ่งตําง ๆ ด๎วยตนเอง หากเกินความสามารถที่จะท า
ได๎ก็มีพํอแมํหรือผู๎ใหญํให๎ความชํวยเหลือ 



 

4. ผู๎น ากลุํมให๎เด็กและผู๎ปกครองท ากิจกรรม 8 อัน 8 ส ี
 - กิจกรรมตํอก๎อนไม๎ ตามสีที่บอกจนครบ 8 สี ให๎เด็กตํอโดยไมํให๎ล๎มให๎
ผู๎ปกครองชํวยโดยการแตะน า จับมือท า หากเด็กท าได๎ดีกระตุ๎นให๎
ผู๎ปกครองชม   
- กิจกรรมร๎อยลูกปัด หรือ ใช๎ช๎อนตักลูกปัด หรือใช๎ที่คีบน้ าแข็งคีบ
ลูกปัดตามสีที่ผู๎น ากลุํมบอก โดยผุ๎น ากลุํมออกค าสั่งให๎หยิบทีละสี ช๎าๆ 
หากเด็กท าไมํได๎ผู๎ปกครองชํวยโดยบอก แตะน า จับมือท า เมื่อเด็กท าได๎
ให๎ผู๎ปกครองชมทุกครั้ง อาจจะกอด หอมด๎วยก็ได๎ 
- กิจกรรมนี้ให๎เด็กหยิบก๎อนไม๎ หรือลูกปัดทีละก๎อน/ลูก เว๎นชํวงการ
ออกค าสั่งเพ่ือให๎เด็กรู๎จักการรอคอย ท าตามกติกากลุํม หากท าไมํได๎ให๎
ผู๎ปกครองชํวยบอก  
5. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุย 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ท ากิจกรรมนี้พร๎อมกับลูก? (สนุก เพลิดเพลิน แปลก 
ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ๎าง? (ได๎สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎เวลา
กับลูก ฯลฯ) 
สื่อ/อุปกรณ์ 
- เสื้อ กางเกง ตุ๏กตาผ๎ามีกระดุม รองเท๎า หวี  ช๎อน แก๎ว ถ๎วย หรือ
รูปภาพของสิ่งของนั้นๆ 
- ก๎อนไม๎ 8 สีลูกปัด 8 สี เชือกร๎อย 

5. เลํน/เต๎นสร๎าง
ความสนุก (30 
นาที) 

 ผู๎น ากลุํมพาเด็ก “ก ามือ” โดยจัดให๎เด็กยืนเป็นวงกลม ผู๎น ากลุํมและ
สมาชิกชํวยกันร๎องและเต๎นเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉํง  ร๎องซ้ า 2-3 รอบ 
โดยสามารถเรํงจังหวะให๎เร็วขึ้นในรอบท๎ายๆเพ่ือความสนุกสนานอาจ
เปลี่ยนเพลงให๎หลากหลายเพ่ือให๎เด็กได๎ท าทําทางอ่ืนๆ 
สื่อ/อุปกรณ์ 
ที่เคาะให๎จังหวะเพลงเด็ก 
เกม/กิจกรรมอ่ืนที่สามารถเลือกใช๎ได๎ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่โดย
สามารถเลือกตามประเด็นพัฒนาการที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
1) เกมตํอบล็อคไม๎ (FM, RL, EL, PS, EQ) ฝึกกติกา การรอคอย สี 
กล๎ามเนื้อมัดเล็ก ตัวเลข 
2) เกมโยนบอลลงตะกร๎า (GM, FM, EQ) 
3) เกมตํอจิ๊กซอว์ (FM, RL, EL, PS, EQ) 
4) เลํนทราย/ปั้นดินน้ ามัน/ปั้นแปูงโด (FM, RL, EL, PS) 
5) การละเลํนท๎องถิ่น 

6.สมาธิสร๎างความ
สบาย 

-เพ่ือฝึกสติ สมาธิ และรู๎สึก
ผํอนคลาย   

1. ผู๎น ากลุํมเปิดเพลงหรือร๎องเพลง ดั่งดอกไม๎บาน พร๎อมชวนให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าทําทางประกอบ เพื่อให๎สงบและผํอนคลาย ท าซ้ า 



 

 (10 นาที) 3-4 รอบ 
2. เมื่อเพลงจบ ให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งหลับตา ท าสมาธิประมาณ 1 
นาที 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง เพลงดั่งดอกไม๎บาน 

7.สรุปบทเรียน 
(20 นาที) 

เพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
และสร๎างความตระหนักให๎
เห็นถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดู และการสร๎างความ
ผูกพันระหวํางเด็กและ
ผู๎ปกครอง 
- การปรับพฤติกรรมโดย
การสื่อสารเชิงบวก ผําน
กิจกรรม  

1. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุย  
- รู๎สึกอยํางไรที่ค๎นหาข๎อดีของลูกและชมลูก/ มองหาข๎อดีของตัวเองและ
ชมตัวเอง มองหาข๎อดีของเพ่ือน และชมเพ่ือน( เขิน รู๎สึกแปลกๆ รู๎สึกดี  
เฉยๆฯลฯ) 
- คิดอยํางไรกับการมองหาข๎อดีของลูกและได๎ชมลูก / มองหาข๎อดีของ
ตัวเองและชมตัวเอง มองหาข๎อดีของเพ่ือนและชมเพ่ือน? 
- คิดวําหลักการชมที่ได๎พูดคุยกันวันนี้ มีประโยชน์อยํางไรและจะ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันหรือไมํ 
2. ผู๎น ากลุํมสรุปบทเรียนที่ได๎จากกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการชมเพื่อ
สร๎างความภาคภูมิใจได๎แกํ 

 - กอด เลํา เลํน เต๎น วาด 
สร๎างสมาธิ 

   - ชมทันที และชมเฉพาะเวลาที่เด็กท าดีเทํานั้น 
   - ชมด๎านดีของเด็กในทุกๆด๎านและชมให๎มากท่ีสุด 
   - ชมทั้งที่ความพยายามและความส าเร็จ 
   - ชมโดยบอกความรู๎สึกและระบุพฤติกรรมที่เด็กท าอยํางชัดเจนโดยไมํ
มีการวิจารณ์ การประชด ต าหนิรวมอยูํด๎วย  
   - ชมด๎วยสีหน๎า หรือทําทาง มีการสบตา โอบกอดหรือสัมผัสตัวเด็ก
ขณะชม 
   - ชมด๎วยความจริงใจ ยอมรับและเห็นคุณคําในความพยายามของเด็ก 
   - ชมด๎วยการเขียนเป็นบางครั้ง 
 และจ าเป็นต๎องบอกความรู๎สึกของผู๎ปกครองวํารู๎สึกอยํางไร บอก
พฤติกรรมที่เด็กท า  และบอกถึงคุณลักษณะของเด็กเม่ือท าพฤติกรรม
นั้น ๆ ด๎วยและชี้ให๎เห็นวําหากเราสามารถมองหาข๎อดีของตนเองได๎และ
ชมตัวเองเป็นจะท าให๎เราสามารถมองหาข๎อดีของผู๎อื่นและชมผู๎อื่นได๎ไมํ
ยากและการชมในสิ่งที่ดีในเวลาที่เหมาะสมจะชํวยสร๎างความภาคภูมิใจ
และความมีคุณคําของคนที่เราชมได๎เป็นอยํางดี และเชํนเดียวกันการ
สํงเสริมพัฒนาการของเด็ก สามารถท าได๎งําย ๆ ผํานชีวิตประจ าวัน ขึ้นอยูํ
กับสถานการณ์และการประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมหรือ
บริบทนั้น ๆ หากเราต๎องการให๎ลูกเราเกํงจะดีกวําไหมถ๎าเราสามารถชํวย
ให๎ลูกเกํงได๎ตั้งแตํอยูํที่บ๎านด๎วยตัวเราและครอบครัวด๎วยการให๎เวลา 
และเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ท าสิ่งตําง ๆ ด๎วยตัวเองโดยมีคุณพํอคุณแมํให๎
ความชํวยเหลือที่จ าเป็นและเมื่อลูกเข๎าสูํโรงเรียนก็จะมีต๎นทุนที่ดีและมี



 

ความพร๎อมสามารถตํอยอดการเรียนรู๎ใหมํๆได๎ดียิ่งขึ้น 
3. ผู๎น ากลุํมสรุปถึงการสํงเสริมพัฒนาการเด็กผํานกิจกรรมที่ท ารํวมกัน
ชีวิตประจ าวัน เชํน อาบน้ า แตํงตัว ใสํเสื้อผ๎า รับประทานอาหาร
สามารถสํงเสริมพัฒนาการได๎ทั้งความเข๎าใจภาษา การใช๎ภาษาเรียนรู๎
ศัพท์ตํางๆ การชํวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวัน รวมถึงการสํงเสริม
พัฒนาการ เตรียมความพร๎อมทางวิชาการ การนับเลข การเรียนรู๎สี 
รูปทรง จากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ าวัน 
4. ผู๎น ากลุํมเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองซักถาม กลําวขอบคุณ และปิดกลุํม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น ากลุ่ม 
-  ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมควรจดบันทึกสิ่งที่ผู๎ปกครองสะท๎อนในแตํละกิจกรรม เพ่ือน ามาสรุปบทเรียนตอนท๎าย 
- ในขณะท ากลุํม เด็กบางรายอาจมีปัญหาพฤติกรรมบางอยํางขณะท ากลุํม เชํน ร๎องไห๎ตํอต๎าน ไมํยอมเข๎ากลุํม 
ไมํยอมท าตามค าสํง รอคอยไมํได๎ ไมํท าตามกติกา หากสามารถปรับพฤติกรรมในกลุํมได๎ ควรปรับพฤติกรรมใน
กลุํมเพ่ือให๎ผู๎ปกครองในกลุํมได๎รํวมเรียนรู๎การปรับพฤติกรรมในสถานการณ์จริง แตํหากยังไมํสามารถจัดการใน
ขณะนั้นได๎ อาจให๎ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมแยกเด็กออกไปปรับพฤติกรรมนอกกลุํมกํอน เพ่ือไมํให๎รบกวนกิจกรรมกลุํม 
- ระหวํางท ากิจกรรมผู๎น าและผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมกระตุ๎นให๎ผู๎ปกครองใช๎ทักษะที่ได๎เรียนรู๎จากการท ากิจกรรมในครั้ง
ที่ผํานมา โดยกระตุ๎นให๎ผู๎ปกครองใช๎ทักษะการชมเมื่อเด็กพยายามท า หรือกิจกรรมจนเสร็จ ให๎ผู๎ปกครองชํวย
เด็กด๎วยการจับมือท า แตะน า หรือท าให๎ดูเป็นตัวอยํางกํอนเมื่อเด็กท ากิจกรรมด๎วยตัวเองยังไมํได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมครั้งที่ 4 สร้างเด็กเก่ง 2 
 

วัตถุประสงค์ 
1.   สร๎างกลุํมสัมพันธ์เพ่ือกระบวนการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงรํวมกัน (group cohesion) 
2.   ฝึกทักษะการสร๎างวินัยเชิงบวกส าหรับผู๎ปกครอง (positive discipline) 
3.   ฝึกทักษะการเลี้ยงดูและสํงเสริมพัฒนาการเด็กเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ 



 

 

องค์ประกอบ/เวลา วัตถุประสงค์ 
 

กิจกรรม 

1.เปิดกลุํม/สร๎าง
สัมพันธภาพ(10 
นาที) 

- สร๎างความค๎ุนเคยระหวําง
วิทยากรและผู๎ปกครอง 

- เพ่ือให๎การด าเนินกิจกรรม
กลุํมเป็นไปอยํางราบรื่น 

 

1. ผู๎น ากลุํมจัดกลุํมผู๎ปกครองและเด็กประมาณ 8-12 คูํ หาก
เป็นไปได๎ ควรแยกตามอายุเด็ก เป็นกลุํมเตาะแตะ 1-3 ป ี
(toddler) และ กลุํมอนุบาล 4-5 ปี (preschooler) ให๎นั่งล๎อมเป็น
วงกลม เด็กนั่งด๎านใน ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก จากนั้นแนะน าตัวเอง
และผู๎ชํวยผู๎น ากลุํม 
2. ผู๎ปกครองและเด็กแนะน าตัวเอง 
3. ชี้แจง/ทบทวนเปูาหมายในการท ากลุํม กฎ กติกา ระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม โดยอาจให๎ผู๎ปกครองรํวมเสนอกฎ กติกา เพ่ิมเติม 

2.กอดสร๎างสุข +
ชมสร๎างความภูมิใจ
(20 นาที) 

เพ่ือทบทวนจัดการปัญหา
พฤติกรรมเด็กโดยการ
สื่อสารเชิงบวก 

1. ผู๎น ากลุํมจัดให๎ผู๎ปกครองและเด็กหันหน๎าเข๎ากัน จากนั้นผู๎น า
กลุํมและผู๎ชํวยร๎องเพลงพร๎อมสาธิตท าทําทางประกอบเพลง 
“กอด”ให๎ผู๎ปกครองและเด็กท าตาม 
2. ในเด็กปฐมวัยที่ตัวเล็กผู๎ปกครองใช๎วิธีนั่งคุกเขําขณะร๎องเพลง
และท าทําประกอบ เพ่ือที่จะสามารถ มองหน๎า สบตา และกอดลูก
ได๎ 
3. ผู๎น ากลุํมอธิบายกิจกรรม แยกบอลแยกสี โดยแบํงเด็กและ
ผู๎ปกครองออกเป็น 3 แถว ผู๎ปกครองยืนข๎างๆเด็กเมื่อผู๎น ากลุํมสํง
สัญญาณให๎เริ่มเลํนเด็กแตํละแถวหยิบบอลจากตะกร๎าวิ่งไปใสํ
ตะกร๎าที่มีกระดาษสีตรงกับสีของลูกบอลแล๎ววิ่งกลับไปแตะมือ
เพ่ือน เมื่อเพ่ือนได๎รับการแตะมือให๎หยิบบอลจากตะกร๎า วิ่งไปใสํ
ตะกร๎าที่มีกระดาษสีตรงกับสีของลูกบอล จนครบทั้งกลุํม ทุกครั้งที่
ลูกวิ่งกลับไปที่แถวให๎ผู๎ปกครองกอด และชมลูก กลุํมที่ท าเสร็จช๎า
ที่สุดให๎เด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครองและให๎ผู๎ปกครองทาแปูงให๎เด็ก
พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกัน 
4. เลํนเกมส์ทั้งหมด 2 รอบ 
5. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยทบทวนบทเรียนการกอด และ
การชม 
- หลังรํวมกิจกรรมกลุํมครั้งที่แล๎วไป มีใครได๎กอดลูกและชมลูก
บ๎าง? ได๎กอดและชมลูกลูกบํอยแคํไหน? รู๎สึกอยํางไรที่ได๎กอดและ
ชมลูกลูกบํอยๆ? 
- ส าหรับผู๎ปกครองที่ไมํได๎กอดลูก และไมํเคยชมลูก อะไรเป็น
สาเหตุท าให๎ไมํได๎กอดลูก? แล๎วคนที่ได๎กอดและชมลูกลูกบํอยๆ 
เพราะอะไรจึงได๎กอดลูกและชมลูกเพ่ิมขึ้น? (เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความส าเร็จ/การเปลี่ยนแปลง) 



 

-ผู๎ปกครองคิดวําลูกได๎เรียนรู๎อะไรจากเกมส์นี้ ( สี ,การรอคอยให๎ถึง
คิวของตัวเองในการเลํน) 

  ระหวํางการท ากิจกรรมหากเด็กมีปัญหาพฤติกรรมสังเกตการ
จัดการปัญหาของผู๎ปกครอง หากท าไมํได๎ให๎ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมเข๎าไป
พาผู๎ปกครองท า 
 
สื่อ/อุปกรณ์ 
ลูกบอล 3สี สีละ 10 ลูกตะกร๎า 4 ใบนกหวีด 

3.หิว,เหนื่อย,ร๎อน,
หนาว,ปุวย(30 
นาที) 

-เพ่ือให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจ
วิธีการฝึกให๎เด็กรู๎จักการ
แก๎ปัญหาด๎วยตัวเองงํายๆ
ได๎ 
-ฝึกทักษะการเข๎าใจ และ
ใช๎ภาษา 
 

1.ผู๎น ากลุํมจัดให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งเป็นวงกลมเด็กนั่งด๎านใน 
ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก 
2. ผู๎น ากลุํมสอบถามผู๎ปกครองวํา มีใครเคยตั้งค าถามสมมุติกับลูก
บ๎าง,เพราะอะไรจึงค าถามแบบนั้นกับลูก (เพ่ือให๎ผู๎ปกครองทีมี
ประสบการณ์ได๎แลกเปลี่ยน)  
3.ผู๎น ากลุํมเลํนเกมส์ทายอะไรเอํย โดยแบํงเด็กออกเป็น 2 กลุํม ยืน
เข๎าแถวตอนลึก วางบัตรภาพชุดที่ 2 หํางจากเด็กประมาณ 2 เมตร 
น าบัตรภาพชุดที่ 1 แปะไว๎บนผนัง แล๎วผู๎น ากลุํมถามเด็กวํา “ถ๎า
หิวจะท าอยํางไร” ให๎เด็กไปหยิบบัตรภาพชุดที่2 แปะตํอจากภาพ
คนแสดงอาการหิว ผู๎น ากลุํมถามอีก 4 ลักษณะอาการที่เหลือโดย
ให๎เด็กแตํละกลุํมออกไปหยิบบัตรภาพแปะทีละคนโดยมีผู๎ปกครอง
คอยสอนโดยออกค าสั่ง ชี้แนะ จับมือท า เมื่อเด็กท าได๎กระตุ๎นให๎
ผู๎ปกครองชม กลุํมท่ีท าเสร็จช๎ากวําเด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครอง และให๎
ผู๎ปกครองทาแปูงให๎เด็ก พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกัน 
3. ผู๎น ากลุํมน าทบทวนภาพบนผนัง ผู๎น ากลุํมตั้งค าถามชวนเด็กคิด
วํา ถ๎าคนเราอาการ คน หิว เหนื่อย ร๎อน ไมํสบาย จะท าอยํางไรได๎
อีกและชมเม่ือเด็กตอบ หรือพยายามตอบค าถาม และอาจตั้ง
ค าถามสมมุติอ่ืนๆ เชํน ปวดฟัน หกล๎มมีแผล ท าน้ าหก  
5. ผู๎น ากลุํมขอตัวแทนผู๎ปกครอง 2-3 คนลองเลําวําจะชวนเด็กคิด
และตอบค าถามสมมุติได๎ในสถานการณ์ไหนบ๎างขณะอยูํที่บ๎าน 
6. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยทบทวนบทเรียนการตอบค าถาม
สมมุติ 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎เลํนเกมส์ตอบค าถามสมมุติกับลูก? (สนุก 
เพลิดเพลิน แปลก ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากการชวนลูกตอบค าถามสมมุติกับลูก? (ได๎



 

สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎เวลากับลูก ได๎ฝึกกระตุ๎นให๎ลูกคิด ลูกได๎รู๎จัก
ค าศัพท์เพ่ิมข้ึน ฯลฯ) 
-ตํอจากนี้คิดวําอยากท าอยํางไรเพื่อกระตุ๎นให๎ลูกเป็นคนคิดเป็น 
แก๎ปัญหาเป็นระหวํางการท ากิจกรรมหากเด็กมีปัญหาพฤติกรรม
สังเกตการจัดการปัญหาของผู๎ปกครอง หากท าไมํได๎ให๎ผู๎ชํวยผู๎น า
กลุํมเข๎าไปพาผู๎ปกครองท า 
สื่อ/อุปกรณ์ 
บัตรภาพชุดที่1ภาพแสดงทําทาง,การแสดงอาการของคน หิว
เหนื่อย ร๎อน ไมํสบาย 
บัตรภาพชุดที่2 เด็กก าลังกินข๎าว ,ซื้ออาหาร,ดื่มนม ,ดื่มน้ า,นั่งพัก, 
อาบน้ า,เปิดพัดลม,ถอดเสื้อ, นอนพัก, ให๎หมอตรวจ, กินยา 

4.ตอบรับ /ปฏิเสธ
(20นาที) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
เข๎าใจและการใช๎ภาษา 

- -เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกบัผู๎ปกครอง
ผํานการเลํานิทาน 
-เพ่ือฝึกให๎เด็กมีสมาธิ จด
จํอ 

1.ผู๎น ากลุํมจัดให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งเป็นวงกลมเด็กนั่งด๎านใน 
ผู๎ปกครองนั่งด๎านนอก 
2. ผู๎น ากลุํมเลํานิทานในเด็กฟังโดยสอดแทรกค าถามให๎เด็กตอบรับ
และปฏิเสธ และ ฝึกให๎เด็กตั้งค าถาม หากเด็กตั้งค าถามไมํเป็นน า
กลุํม อาจเริ่มจากถาม และตอบให๎เด็กฟังกํอน และสอนให๎เด็กถาม 
3. ผู๎น ากลุํมขอตัวแทนผู๎ปกครอง1-2 คนเลํานิทานให๎เด็กฟังโดย
สอดแทรกค าถามตอบรับและปฏิเสธให๎เด็กได๎คิด ถามและตอบ
ค าถาม 
4. ผู๎น ากลุํมขอตัวแทนผู๎ปกครอง 2-3 คน ลองเลําวําจะชวนเด็กคิด
และตอบค าถามตอบรับและปฏิเสธได๎ในสถานการณ์ไหนบ๎างขณะ
อยูํที่บ๎าน 
5. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ท ากิจกรรมนี้พร๎อมกับลูก? (สนุก เพลิดเพลิน 
แปลก ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ๎าง? (ได๎สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎
เวลากับลูก ได๎สอนให๎ลูกรู๎จักการตอบรับ และปฏิเสธ เพ่ือให๎เด็กมี
ทักษะการสื่อสารที่ถูกต๎อง เหมาะสม ฯลฯ) 
ระหวํางการท ากิจกรรมหากเด็กมีปัญหาพฤติกรรมสังเกตการ
จัดการปัญหาของผู๎ปกครองหากท าไมํได๎ให๎ผู๎ชํวยผู๎น ากลุํมเข๎าไปพา
ผู๎ปกครองท า 
 
สื่อ/อุปกรณ์ 
หนังสือนิทาน 

5.หนึ่งภาพสิบชิ้น 
(20นาที) 

- เพ่ือสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางเด็กกับผู๎ปกครอง

1. ผู๎น ากลุํมแบํงเด็กและผู๎ปกครองเป็น 2 กลุํม กลุํมละ 4-6 คูํ นั่ง
รวมกันเป็นวงกลม 



 

ผํานกิจกรรมการเลํน 
- เพ่ือฝึกการใช๎กล๎ามเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญา  

เพ่ือฝึกการรอคอยและ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 

2. ผู๎น ากลุํมให๎เด็กดรููปแบบวางรูปทรง 6-8 ตัวเลือกรูป สัตว์ ผลไม๎ 
แล๎วหยิบรูปทรงแจกให๎เด็กในกลุํมคนละชิ้น เมื่อผู๎น ากลุํมสํง
สัญญาณเริ่มให๎แตํละทีมแขํงกันวางรูปทรงงลงในชํองกระดานโดย
ผู๎ปกครองคอยสอนด๎วยวิธี ชี้แนะด๎วยค าพูด แตะน า และจับมือท า 
3. ผู๎น ากลุํมให๎เด็กดูภาพตัดตํอ ทีละภาพ เริ่มจาก 3 ชิ้น เมื่อเด็กดู
แล๎วผู๎น ากลุํมแกะภาพตัดตํอออก ให๎แตํละทีมสํงเด็กมาแขํงตํอภาพ
ตัดตํอทีมละคน ตั้งแตํ 3 ชิ้น จนถึง 10 ชิ้นโดยผู๎ปกครองคอยสอน
ด๎วยวิธี ชี้แนะด๎วยค าพูด  
แตะน า และจับมือท า ผู๎น ากลุํมกระตุ๎นให๎ผู๎ปกครองชมเมื่อเด็กท า
ได๎ ทีมที่ตํอภาพตัดตํอได๎ช๎ากวําเด็กทาแปูงให๎ผู๎ปกครอง และให๎
ผู๎ปกครองทาแปูงให๎เด็ก พร๎อมกับกอดและหอมแก๎มกัน 
4. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ท ากิจกรรมนี้พร๎อมกับลูก? (สนุก เพลิดเพลิน 
แปลก ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 

  - ได๎ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ๎าง? (ได๎สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎
เวลากับลูก ได๎ฝึกทักษะการคิด แก๎ปัญหา ลองผิดลองถูกของลูก 
ฯลฯ) 
สื่อ/อุปกรณ์ 
แบบวางรูปทรง 6-8 ตัวเลือกภาพตัดตํอ 3-10 ชิ้น 

6.สัตว์ เสื้อผ๎า 
อาหาร ผลไม๎ ของ
ใช๎(30นาที) 

-เพ่ือพัฒนาทักษะในการ
เข๎าใจและการใช๎ภาษา 
-เพ่ือฝึกการรอคอยและ
ปฏิบัติตามกฎกติกา 

1.จัดเด็กและผู๎ปกครองนั่งเป็นวงกลม  
2.แจกบัตรภาพเวียนรอบวง หากเด็กถือบัตรภาพอันไหนให๎
ผู๎ปกครองสอนวําเป็นรูปอะไร และจัดอยูํในประเภทอะไร (สัตว์ 
เสื้อผ๎า อาหาร ผลไม๎ ของใช๎ ) 
3.น าบัตรภาพ สัตว์ เสื้อผ๎า อาหาร ผลไม๎ ของใช๎ อยํางละ1ภาพ
แปะบนผนังเป็นแถวยาวหํางกันพอควร  ให๎เด็กแขํงกันทีละ 5 คน 
โดยแจกภาพที่แตกตํางกันคนละ 5 ภาพ ให๎เด็กน าภาพในมือไป
แปะลงบนผนังในกลุํมประเภทเดียวกัน เมื่อเด็กกลับมาหา
ผู๎ปกครองให๎กอด และชม หากเด็กคนไหนยังไมํกล๎าท าให๎
ผู๎ปกครองชวนและพาออกไปแปะบัตรภาพ 
4. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุยสรุปบทเรียน 
- รู๎สึกอยํางไรเมื่อได๎ท ากิจกรรมนี้พร๎อมกับลูก? (สนุก เพลิดเพลิน 
แปลก ภูมิใจ ผํอนคลาย ฯลฯ) 
- ได๎ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ๎าง? (ได๎สอน/เลํนกับลูก ได๎ใช๎
เวลากับลูก ได๎ฝึกทักษะการคิด  ใช๎สมาธิ กล๎าแสดงออก ฯลฯ) 
สื่อ/อุปกรณ์ 
บัตรภาพ 5 หมวด ได๎แกํสัตว์ เสื้อผ๎า อาหาร ผลไม๎ ของใช๎หมวดละ 



 

10 ภาพ 

7.เลํน/เต๎นสร๎าง
ความสนุก 
(30 นาที) 

- ฝึกทักษะด๎านการ
เคลื่อนไหว 

- ฝึกทักษะด๎านสังคม 
การท าตามกฎกติกา การ
เลํนรํวมกับผู๎อ่ืน 

- ฝึกทักษะการเข๎าใจและ
การใช๎ภาษา 

 

ผู๎น ากลุํมพาเด็กเต๎นเพลง “พระอาทิตย์ยิ้มแฉํง” โดยจัดให๎เด็กยืน
เป็นวงกลม ผู๎น ากลุํมและสมาชิกชํวยกันร๎องและเต๎นเพลง”พระ
อาทิตย์ยิ้มแฉํง” ร๎องซ้ า 2-3 รอบ โดยสามารถเรํงจังหวะให๎เร็วขึ้น
ในรอบท๎ายๆเพ่ือความสนุกสนาน อาจเปลี่ยนเพลงให๎หลากหลาย
เพ่ือให๎เด็กได๎ท าทําทางอ่ืนๆ 
เกม/กิจกรรมอ่ืนที่สามารถเลือกใช๎ได๎ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่ 
โดยสามารถเลือกตามประเด็นพัฒนาการที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง ที่เคาะให๎จังหวะ เพลงเด็ก 
 
เกม/กิจกรรมอ่ืนที่สามารถเลือกใช๎ได๎ตามบริบทของแตํละพ้ืนที่ 
โดยสามารถเลือกตามประเด็นพัฒนาการที่เป็นปัญหาในพ้ืนที่นั้นๆ 
1) เกมตํอบล็อคไม๎ (FM, RL, EL, PS, EQ) ฝึกกติกา การรอคอย สี 
กล๎ามเนื้อมัดเล็ก ตัวเลข 
2) เกมโยนบอลลงตะกร๎า (GM, FM, EQ) 
3) เกมตํอจิ๊กซอว์ (FM, RL, EL, PS, EQ) 
4) เลํนทราย/ปั้นดินน้ ามัน/ปั้นแปูงโด (FM, RL, EL, PS) 
5) การละเลํนท๎องถิ่น 

8.สมาธิสร๎างความ
สบาย(10 นาที) 

-เพ่ือฝึกสติ สมาธิ และรู๎สึก
ผํอนคลาย   

1. ผู๎น ากลุํมเปิดเพลงหรือร๎องเพลง ดั่งดอกไม๎บาน พร๎อมชวนให๎
ผู๎ปกครองและเด็กท าทําทางประกอบ เพ่ือให๎สงบและผํอนคลาย 
ท าซ้ า 3-4 รอบ 
2. เมื่อเพลงจบ ให๎เด็กและผู๎ปกครองนั่งหลับตา ท าสมาธิประมาณ 



 

1 นาที 
สื่อ/อุปกรณ์ 
เครื่องเสียง เพลงดั่งดอกไม๎บาน 

9. สรุปบทเรียน 
(20 นาที) 

เพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
และสร๎างความตระหนักให๎
เห็นถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดู และการสร๎างความ
ผูกพันระหวํางเด็กและ
ผู๎ปกครองการปรับ
พฤติกรรมโดยการสื่อสาร
เชิงบวก และการสํงเสริม
พัฒนาการ ผํานกิจกรรม 
กอด เลํา เลํน เต๎น วาด 
สร๎างสมาธิ 

1. ผู๎น ากลุํมชวนผู๎ปกครองพูดคุย 
- คิดอยํางไรกับการจัดการปัญหาพฤติกรรมของลูก? 
- หลังจากปรับพฤติกรรมแล๎ว เห็นวําลูกเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร? 
คิดวําจะปรับพฤติกรรมเด็กที่บ๎านได๎ไหม? 
2.ผู๎น ากลุํมสรุปบทเรียนที่ได๎จากกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับการสร๎าง
ให๎ลูกเป็นคนเกํง ฉลาด และกล๎าแสดงออก มีทักษะการสื่อสารที่ดี 
-กอดสร๎างสุข +ชมสร๎างความภูมิใจการชม ต๎องชมทันที ชมในสิ่งที่
เด็กท าส าเร็จ และได๎พยายามการชมสามารถท าพร๎อมกันทั้งภาษา
พูด และภาษากาย ชมบํอยๆ 
- หิว เหนื่อย ร๎อน หนาว ปุวยการกระตุ๎นให๎เด็กคิดจะชํวยเสริมให๎
เด็กเป็นคนชํางคิด ชํางสังเกต มีทักษะการแก๎ปัญหาที่ดี 
- ตอบรับ/ปฏิเสธในเด็กอายุ 2ขวบขึ้นไปควรสื่อสารเป็นค าพูดได๎ถึง
สิ่งที่ต๎องการ และไมํต๎องการผู๎ปกครองไมํควรตอบสนองเมื่อเด็ก
สื่อสารด๎วยการร๎องไห๎ และเป็นการสอนทักษะการปฏิเสธในเด็ก
ตั้งแตํปฐมวัย 
- หนึ่งภาพสิบชิ้น การวาง และตํอภาพตัดตํอจะชํวยให๎เด็กมี
พัฒนาการด๎านการใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการดึงความจ าจา
การมองเห็นมาใช๎งานรวมถึงฝึกให๎รู๎จักการรอคอยให๎ถึงรอบของ
ตัวเองในการเลํน 
-สัตว์ เสื้อผ๎า อาหาร ผลไม๎ ของใช๎ เป็นกิจกรรมที่จะชํวยพัฒนา
ทักษะด๎านการสังเกต ความเข๎าใจ แยกความเหมือน ความตําง 
ของสิ่งตํางๆ ผู๎ปกครองอาจฝึกตํอเนื่องในชีวิตประจ าวันโดยการ
ถามในสิ่งที่เห็นรอบๆตัว เชํน “ส๎ม เป็นผลไม๎ หมาเป็นสัตว์ แล๎ว
แมวเป็นอะไร” เป็นต๎น 
- เลํน/เต๎นสร๎างความสนุกเด็กจะได๎เรียนรู๎ค าศัพท์จากเพลง ได๎ออก
ก าลังกายพัฒนาทักษะด๎านการเคลื่อนไหว และได๎ความสนุกสนาน
กล๎าแสดงออก 
3. ผู๎น ากลุํมเปิดโอกาส 
ให๎ผู๎ปกครองซักถาม กลําวขอบคุณ และปิดกลุํม 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น ากลุ่ม 
- กรณีลูกของผู๎ปกครองที่ออกมาเลํานิทานมีปัญหาพฤติกรรม ผู๎น ากลุํมต๎องเข๎าไปจัดการแทน 
- หากไมํมีผู๎ปกครองที่อํานภาษาไทยได๎ ให๎ผู๎น ากลุํมอํานภาษาไทยให๎ผู๎ปกครองที่พูด/ฟังภาษาไทยได๎เป็นผู๎เลํา
นิทาน 



 

- ถ๎าผู๎ปกครองปรับพฤติกรรมไมํส าเร็จ ผู๎น ากลุํมหรือผู๎ชํวยต๎องเข๎าไปชํวย/พาท า 
- เมื่อเด็กท ากิจกรรมไมํได๎ ผุ๎น ากลุํมหรือผู๎ชํวยต๎องไมํเป็นคนสอนเด็กเสียเอง แตํต๎องสอนให๎ผู๎ปกครองสอนเด็ก
ให๎เป็น 
 
 

ภาพด าเนินกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและ
ปัจจัยที่เก่ียวข๎องเขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน สํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ท าให๎เกิด
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่
เกิดตามมา อยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎และ
ความสามารถนั้น ปัญหาสุขภาพจิตที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎าน
การเรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 ซึ่ง
ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยูํในเกณฑ์ปกติแตํคํอนไปทางต่ ากวําคํากลางมาตรฐานสากล(ระดับสติปัญญาเฉลี่ย
เทํากับ100) โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์มีคําเฉลี่ยที่ 98.88  จังหวัดพิจิตร
มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 จังหวัดอุทัยธานีมีคําเฉลี่ยที่ 96.62 จังหวัดชัยนาทมีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และจังหวัด
ก าแพงเพชรมีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์
มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคํา
ต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคํา
คะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข 
คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือ ความพร๎อมทางอารมณ์ท่ีจะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิกบาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและ
พัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

จากสถานการณ์ดังกลําว ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12(2560-2564)
จึงยังคงให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยรวมถึงชํวงวัยเด็กและวัยเรียนตั้งแตํชํวงการ
ตั้งครรภ์แรกเกิด ปฐมวัย วัยเรียน เน๎นให๎มีการสํงเสริมอนามัยแมํและเด็กและพัฒนาการที่สมวัย ทั้งในด๎าน
รํางกาย สติปัญญาอารมณ์และสังคม มีการสํงเสริมให๎เด็กมีความรู๎สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะ
การเรียนรู๎ในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และในเชิงสร๎างสรรค์รวมทั้งตํอยอดไปสูํการสร๎างนวัตกรรมความรู๎รวมถึง
การสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแตํละชํวงวัย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



 

ตระหนักถึงสถานการณ์นี้และได๎ด าเนินการค๎นหาเฝูาระวังปูองกันและแก๎ไขปัจจัยเสี่ยงตํางๆรวมถึงสํงเสริม
คุณภาพและศักยภาพของเด็กไทยวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําของประเทศอยําง
ตํอเนื่องรํวมกับการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ซึ่งได๎มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ถือวําเกือบถึงครึ่งทางของแผนฯ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการส ารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาเด็กไทยวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเป็นการชี้แจงการ
ด าเนินงานในการส ารวจระดับสติปัญญาและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องของเด็กไทยในเขตสุขภาพที่ 3 เพ่ือใช๎เป็น
ฐานข๎อมูลในการวางแผนก าหนดเปูาหมาย เพ่ือผลักดันให๎เด็กวัยวัยเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 เกิดการพัฒนา
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์อยํางเหมาะสมกับชํวงวัย มีศักยภาพและเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณคําของประเทศตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง เขตสุขภาพที่ 3                 
ให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจแกํบุคลากรกรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2561 

จ านวน 60,961.- บาท (-หกหมื่นเก๎าหกสิบเอ็ดบาทถ๎วน-) จากงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : 
สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

เป็นการบรรยาย สถานการณ์ระดับสติปัญญาจากการส ารวจ เมื่อปี 2554และปี2559 รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข๎องตํางๆ รวมถึงการการสุํมกลุํมเปูาหมาย พร๎อมหัวข๎อเตรียมพร๎อมในการด าเนินงานภาคสนาม 

ประเด็นส าคัญในการด าเนินการตํอ 
-หนังสือถึงผู๎อ านวยการโรงเรียน 
-เอกสารส าหรับผู๎ปกครองของนักเรียนกลุํมตัวอยําง 
-สุํมรายชื่อนักเรียนกลุํมตัวอยําง 
-วันและชํวงเวลาเก็บ IQ 
-แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 
-ชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์คุณครูผู๎ประสาน 
มีข๎อค าถาม  ติดตํอนักจิตวิทยาคลินิก  



 

 
7. วิธีการประเมินผล 
           7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
74 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 70 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 95 

8.2 บุคลากรระดับบริหารจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษได๎เข๎าใจถึงสถานการณ์เด็ก
วัยเรียน/วัยรุํน กลุํมเสี่ยง 
           8.3 มีแผนการด าเนินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
          บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรทางสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3 
ได๎ความรู๎จากสถานการณ์พร๎อมทราบ ชื่อโรงเรียน จ านวนกลุํมตัวอยําง ที่ต๎องท าการเก็บข๎อมูลพร๎อมได๎
รายละเอียด แบบฟอร์มการยิมยอมเข๎ารํวมการวิจัย แบบประเมิน SDQ แบบประเมินEQ  เพ่ือเตรียมพร๎อม
ข๎อมูลกํอนการเก็บข๎อมูลในภาคสนามโดยนักจิตวิทยา 

 
จังหวัด อ าเภอ รายชื่อโรงเรียน จ านวน 

นครสวรรค์ เมืองฯ เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 20 

    วัดทําทอง 16 

    วัดนิเวศวุฒาราม 16 

    อนุชนวัฒนา 36 

  ลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว 6 

    บ๎านศรีไกรลาศ 18 

    บ๎านดอนจังหัน 25 

  
  วัดสระแก๎ว 17 

  ไพศาลี บ๎านวังขํอย 20 

    บ๎านนาขอม 20 

    วัดโพธิ์ศรี 21 



 

    อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 50 
    เพ็ชรจินดา 54 

 
 
 
 
 

จังหวัด อ าเภอ รายช่ือโรงเรียน จ านวน 

พิจิตร เมืองฯ เทศบาลราษฎร์เจริญ 12 

    บ๎านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) 18 

    วัดดงกลาง 18 

    ยอแซฟพิจิตร 30 

  บางมูลนาก เทศบาล 1 บางมูลนาก 14 

  
  อนุบาลอ าเภอบางมูลนาก(วัดห๎วยเขน) 23 

  
  บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 69 

  
  โถงจื้อบางมูลนาก(สหสงเคราะห์วิทยา) 36 

  สากเหล็ก อนุบาลสากเหล็ก 51 

    บ๎านวังอ๎อ 15 

    บ๎านทําเยี่ยม 16 
 

จังหวัด อ าเภอ รายช่ือโรงเรียน จ านวน 

อุทัยธานี เมืองฯ เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 10 

    อนุบาลเมืองอุทัยธานี 26 

    อนุศิษย์วิทยา 3 14 

  หนองฉาง ชุมชนบ๎านทุํงนา 38 

  
  อนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร) 80 

  บ้านไร ่ อนุบาลบ๎านไรํ 50 

    บ๎านวังหิน 20 

    วัดทัพหมัน 50 
    อนุบาลรัศมี 20 



 

จังหวัด อ าเภอ รายช่ือโรงเรียน จ านวน 

ชัยนาท เมืองฯ เทศบาลบ๎านกล๎วย 22 

  
  อนุบาลชัยนาท 60 

  สรรพยา วัดนางลือ 22 

  
  วัฒนะโชติ 20 

    เทศบาลต าบลสรรพยา 18 

  
  วัดนมโฑ สนง.สลากกินแบํงฯ 17 

    เขื่อนเจ๎าพระยา 21 

  หันคา บ๎านหมื่นเทพ 21 

    อนุบาลหันคา 105 

    บ๎านหนองอ๎ายสาม 20 

  
  วัดราษฎร์ศรัทธาราม 26 

  
  อนุบาลกิตติกร 24 

 
 

จังหวัด อ าเภอ รายช่ือโรงเรียน จ านวน 

ก าแพงเพชร เมืองฯ เทศบาลเมืองหนองปลิง(ท านองอุปถัมภ์) 11 

    ผินสหราษฎร์พัฒนา 54 

    
ชุมชนบ๎านหนองปลิง 
(นาคอุปถัมภ์) 7 

    ปัทมดรุณวิทย์ 52 

  บึงสามัคคี บ๎านบึงสามัคคีก าแพงเขต 28 

  
  อนุบาลบึงสามัคคี(บ๎านทุํงสนุํน) 16 

  
  บ๎านชายเคือง 19 

  ลานกระบือ เทศบาลลานกระบือ 46 

    บ๎านประชาสุขสันต์ 36 



 

    วัฒนราษฎร์ศึกษา 24 

    บ๎านจันทิมา 22 
    บ๎านหนองหลวง 34 

 
10. ปัญหา/อุปสรรค 
 มีบางโรงเรียนที่ถูกสุํมไมํขอเข๎ารํวมการส ารวจในครั้งนี้ ต๎องหาโรงเรียนแทนเพ่ือครบตามตัวอยํางที่ถูก
ก าหนดในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี 
  

12. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
           การชี้แจงการส ารวจระดับสติปัญญาโดยหนังสือระหวํางกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงศึกษาธิการจะท าให๎กระบวนการส ารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องการประสาน การเลือกกลุํม
ตัวอยําง การลงเก็บข๎อมูลภาคสนาม โดยอาจมีการท าแผนรํวมกันในระยะยาวระหวําง 2 กระทรวง เพื่อการ
เข๎าใจการรับรู๎ในการส ารวจฯ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กไทยซึ่งเป็นก าลังหลักของชาติในอนาคต 
 

      ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายรัฐ  ลอยสงเคราะห์) 

 
 

ภาพประกอบกิจกรรม โครงการฯ  
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 



 

 
1. ชื่อโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบัน ซึ่ งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิด
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่
เกิดตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน 
ความรู๎และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎าน
การเรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตรมีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาทมีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชรมีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ
ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือ ความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิก
บานมีคําต่ าท่ีสุดจากท้ัง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

จากคําเฉลี่ยดังกลําว ท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355  คน จากเด็ก
ที่ได๎รับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คนจากเด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพพบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํนจ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ และความตระหนักของบุคลากรทาง
การศึกษา และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญ เพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือ
และสํงตํอเด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น เข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพ จึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณา
การการท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการ
ด าเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียน 

ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี (Case 
Conference) เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการสํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎ แกํ จิตแพทย์ 



 

นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕๕ โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน ๒๔ 
คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง ๒๒๑ 
คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง
ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณท่ีแสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํทราบ
วิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจากคิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยกเด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่งหาก
เด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตเป็นผู๎ใหญํ 
และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน     
ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการคือ1. การ
รู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การปูองกันและ
แก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ การใช๎
เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน  Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรมหรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน วัยรุํน 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนินโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2561เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม 
อารมณ์ ในนักเรียน แกํผู๎บริหารระบบการศึกษาเพ่ือเข๎าใจและสามารถถํายทอดและสํงตํอการด าเนินงานแบบ
ไร๎รอยตํอแกํครูและบุคลากรทางการศึกษาอยํางเต็มประสิทธิภาพตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 



 

เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวั งปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ในนักเรียน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 5  มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
5. งบประมาณโครงการ 
 คําใช๎เบิกจํายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ประจ าปี 2561 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามชํวงวัย โครงการ : ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพตามชํวงวัย กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร๎างเสริม
สุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุก
กลุํมวัย รวมเป็นเงิน 12,600.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันหกร๎อยบาทถ๎วน-)  
 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

การพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Healthand 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที ่3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคท่ีเป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาพอสังเขปที่จะใช๎ในโปรแกรม HERO ส าหรับครูคือ 

         คุณครูในดวงใจ-->ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 
การลงโทษที่ฝังใจ--> การลงโทษ 
ลูกศิษย์ที่หํวงใย --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
คุณครูคนใหมํ --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
สื่อสารจากใจ --> การสื่อสาร 
รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
7. วิธีการประเมินผล 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
19 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 19 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 91.14 

8.2 บุคลากรระดับบริหารจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษได๎เข๎าใจถึงสถานการณ์เด็ก
วัยเรียน/วัยรุํนกลุํมเสี่ยง 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรในระดับผู๎บริหารหรือตัวแทนจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเดินงานHERO พร้อมตอบรับว่าให้ครูในสังกัดเข้าร่วมในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพครู
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทาง



 

สติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) ในล าดับถัดไป 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 ไมํมี 
 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี 
 
12. ข๎อคิดเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรบูรณาการการท างานระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอยํางเป็นรูปธรรม
มากขึ้นโดยเริ่มจากการใช๎เครื่องมือคัดกรองซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันอยํางครบถ๎วนในทุกมิติการค๎นหาและการ
ดูแลเด็ก จัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกรทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวัน
ฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 
 

 
      ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรง เรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชรปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันซึ่งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่เกิด
ตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎
และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎านการ
เรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์ มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตร มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาท มีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ



 

ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิก
บาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

 จากคําเฉลี่ยดังกลําวท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่
ได๎รับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และ ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จาก  เด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพ พบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํน จ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญเพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือและสํงตํอ
เด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพจึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณาการ กา ร
ท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือ
เด็กวัยเรียน 

  

 

 ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี  (Case 
Conference)  เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการ   สํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓ มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕7 โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน    (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน 
๒๔ คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง 
๒๒๑ คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 



 

จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง
ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณที่แสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํ
ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับ ก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจาก  คิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยก เด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่ง
หากเด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตเป็น
ผู๎ใหญํ และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการคือ 
1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3 .การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การปูองกัน
และแก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ การใช๎
เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน  Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรม  หรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด า เนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนิน โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน ความเข๎าใจในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
นักเรียน พร๎อมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาสาธารณสุขเพ่ือสามารถด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน ที่
สามารถเชื่อมตํอกับระบบเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในการสํงตํอสูํระบบบริการสาธารณสุขได๎อยํางมี
คุณภาพส าหรับบุคลากรดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร๎างสุขภาวะและการเติบโตอยํางประสิทธิภาพ
สมวัยของเด็กวัยเรียน วัยรุํนพร๎อมก๎าวยํางเข๎าสูํชํวงท างานอยํางมีคุณภาพ ตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 



 

3.1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวัง
ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝู าระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในนักเรียน 

3.3 เพ่ือให๎เกิดการวางแผนแบบบูรณาการในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูา
ระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ ๒๕61 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2561 

จ านวน 227,132.- บาท (-สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดหนึ่งร๎อยสามสิบสองบาทถ๎วน-) จากงบประมาณ
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
ตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

ระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาที่ใช๎ในการฝึกปรับพฤติกรรมเด็กในโปรแกรม HERO 
ส าหรับครูและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คือ การใช๎กระบวนการกลุํมโดยการฝึกปฏิบัติ ทบทวนความคิดของตนเอง
สิ่งที่เป็นการปรับพฤติกรรมที่ถูกต๎อง 

              
               คุณครูในดวงใจ          --> ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 

      การลงโทษที่ฝังใจ       --> การลงโทษ 
      ลูกศิษย์ที่หํวงใย         --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
      คุณครูคนใหมํ            --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
      สื่อสารจากใจ             --> การสื่อสาร 
      รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
     8 ข้อควรปฏิบัติเม่ือให้รางวัลเด็ก การให้รางวัล (Rewards)  

• ก าหนดพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เด็กท าให๎แนํนอน ชัดเจน เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าได๎ 
และมีโอกาสได๎รางวัล  



 

• ให๎รางวัลทันทีเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ขณะให๎รางวัลควรชม ยิ้ม โอบกอดไปด๎วย  
• อธิบายกับเด็กวําท าพฤติกรรมอะไรจึงได๎รางวัล 
•  อยําให๎รางวัลกํอนเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  

• ให๎รางวัลเฉพาะเมื่อเด็กท าดี อยําให๎รางวัลเพื่อหยุดพฤติกรรมไมํดีของเด็ก (ติด
สินบน) 

• อาจบอกของรางวัลแกํเด็กลํวงหน๎า แตเํก็บไว๎กํอน คํอยให๎เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่
ดีแล๎ว  

• ไมํควรก าหนดลํวงหน๎าวําเด็กจะได๎รางวัลเมื่อไหรํ จะท าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมดี
ตํอไปเรื่อยๆ  

 
    8 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ 

     1.   ลงโทษระหวํางหรือทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  
     2.   ความรุนแรงของการลงโทษต๎องพอเหมาะกับความผิดที่เด็กท า  
     3.   หลีกเลี่ยงการลงโทษด๎วยการตีหรือใช๎ความรุนแรง  
     4.   ไมํลงโทษในลักษณะประจาน หรือท าให๎เด็กเสียหน๎า  
     5.   ควรเตือนหรือออกค าสั่งอยํางจริงจัง กํอนจะลงโทษตามข๎อตกลง  
           - ขยับเข๎าไปใกล๎ตัวเด็กมากท่ีสุด แตะตัวเด็กเบาๆ มองหน๎าเด็ก ขณะพูด  
           - บอกข๎อตกลงด๎วยน้ าเสียงหนักแนํนวําพฤติกรรมอะไรที่ท าไมํถูกต๎อง จะเกิดอะไร
ขึ้นถ๎ายังท าอยูํ  
           - ใช๎ค าพูดที่ “สั้น กระชับ เข๎าใจงําย” ไมํบํน ไมํขํู  
     6.   ผู๎ใหญํทุกคนที่อยูํรอบตัวเด็กควรใช๎วิธีการลงโทษที่เป็น  
      แนวทางเดียวกัน ไมํขัดแย๎งกันเอง หรือคอยให๎ท๎ายเด็ก  
     7.   การลงโทษทุกครั้งที่ท าผิด และสม่ าเสมอ ได๎ผลดีกวําการลงโทษอยํางรุนแรงครั้งเดียว  
     8.   หลังเสร็จสิ้นการลงโทษ ควรใช๎เทคนิคสร๎างวินัยเพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมทางบวกรํวม
ด๎วย เชํน มองหาจุดดีเพื่อชม หรือให๎รางวัล  

        
 
                 โดยอาการและกลุํมโรคส าคัญท่ีควรเรียนรู๎ส าหรับการปรับพฤติกรรม ประกอบด๎วย 

• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมํได๎                            =   สมาธิสั้น ADHD 
• ไมํสบตา ไมํพาที ไมํชี้นิ้ว           =   ออทิสซึม Autism 
• อํานเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด                         =   บกพรํองทางการเรียนรู๎ LD 
• พัฒนาการช๎า คิดอํานช๎า แก๎ปัญหาช๎า                   =   บกพรํองทางสติปัญญา ID 
• หงุดหงิดงําย ท๎อแท๎เบื่อหนําย ไมํอยากไปโรงเรียน     =   ซึมเศร๎า Depress 
• ชอบตํอต๎าน ขี้หงุดหงิด ท าผิดกฎ                         =   ดือ้ด๎าน Conduct disorder 

 
   ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 



 

3R Relationship + Rule      = Resilience 
3ส    สัมพันธภาพ + สร๎างวนิัย    =    สอนงําย   

        
       ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
        พฤติกรรมดี     เสริมแรง    > พฤติกรรมดีข้ึน 
        พฤติกรรมดี       ลงโทษ    > พฤติกรรมดีลดลง 
        พฤติกรรมไมํดี   เสริมแรง   > พฤติกรรมไมํเพ่ิมดีขึ้น 
        พฤติกรรมดีไมํดี   ลงโทษ    > พฤติกรรมไมํดีลดลง 
      สื่อสารข่าวร้าย - 5 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
       1. รู๎จักขําวร๎าย   (เข๎าใจอาการและโรคที่ท าให๎เด็กมีปัญหาการเรียน) 
       2. รู๎ใจผู๎รับขําว   (ผู๎ปกครองรู๎จักโรคเหลํานี้หรือไมํ เข๎าใจวําเป็นอยํางไร จะท าให๎เด็กเป็น

อยํางไร  
           ต๎องการรับฟังข๎อมูลหรือไมํ มากน๎อยแคํไหน) 
        3. บอกเลําอยําง สุภาพ (แจ๎งขําวด๎วยทําทีสุภาพ นุํมนวล ใสํใจความรู๎สึกของผู๎ฟัง) 
        4. พร๎อมรับปฏิกิริยา  
          ปฏิเสธ - ยอมรับการปฏิเสธ รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะ     ให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           โกรธ - รับฟังวําโกรธเรื่องอะไร รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           ตํอรอง - รับฟังทางเลือกในใจผู๎ฟัง ชํวยวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย ให๎โอกาสตัดสินใจโดยอิสระ

            ซึมเศร๎า - ให๎ก าลังใจ ชํวยหาทางออก พร๎อมสนับสนุนชํวยเหลือ  
        5. น าพาหาทางออก - ชี้แจงแหลํงสนับสนุนชํวยเหลอื พร๎อมรํวมเป็นทีมเดียวกันในการ

แก๎ปัญหา ผู๎ปกครองไมํโดดเดี่ยวการสูญเสียหรือได๎รับขําวร๎ายมักจะมีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเกิดข้ึนมากน๎อย
แล๎วแตํบุคคล 

      
 
 
   Elisabeth Kubler- Ross แบ่งปฏิกิริยาของความเศร้าโศก (stage of grief) หรือปฏิกิริยาต่อ

ข่าวร้ายเป็น 5 ระยะ ได้แก่  
       1. ปฏิเสธ (denial)  
       2. โกรธ (anger)  
       3. ตํอรอง (bargaining) 
       4. ซึมเศร๎า (depression) 



 

       5. ยอมรับ (acceptance)  
 
7. วิธีการประเมินผล 
          7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
138 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 138ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 96.61 

8.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียนจาก
เดิมคําเฉลี่ย Pretest ท าคะแนนได๎ 65. 76 เป็นคําเฉลี่ย Posttest ได ๎91.84 

8.3 บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขเข๎าใจถึงสถานการณ์เด็กวัยเรียน/วัยรุํน กลุํมเสี่ยง 
          8.4 มีแผนการด าเดินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเนินงาน HERO (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังปัญหาความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) และมีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
หลังการอบรม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
• ไมํมีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุํนในโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
• ผู๎ปกครองไมํต๎องการน าเด็กเข๎าระบบบริการ  
• ครูมีภาระงานมาก ไมํสามารถดูแลเด็กในห๎องเรียนได๎  
• การพัฒนาเครือขํายพํอแมํดูแลในชุมชน  

 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี  
12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การใช๎โปรแกรมHERO (Safe BE MOD)เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่ชํวยให๎เด็กท่ีมีปัญหาเสี่ยงทาง
พฤติกรรมและอารมณ์หรือโรคทางจิตเวชเด็กให๎ได๎รับการดูแลชํวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาพร๎อมสํงตํอ
ไปสูํการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรบูรณาการระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการคัดกรองด๎วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 



 

อยํางครบถ๎วนทุกมิติในการค๎นหาและดูแลเด็ก พร๎อมจัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกร
ทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวันฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาทปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันซึ่งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิด
ตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎
และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎านการ
เรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์ มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตร มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาท มีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ
ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิก
บาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

 จากคําเฉลี่ยดังกลําวท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่
ไดร๎ับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และ ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จาก  เด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพ พบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํน จ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญเพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือและสํงตํอ
เด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพจึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณาการ การ
ท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือ
เด็กวัยเรียน 



 

 ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี (Case 
Conference)  เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการ   สํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓ มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕7 โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน    (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน 
๒๔ คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง 
๒๒๑ คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง
ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณที่แสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํ
ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับ ก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจาก  คิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยก เด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่ง
หากเด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตเป็น
ผู๎ใหญํ และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน     ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและข้ันตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ
คือ 1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3 .การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ         
การใช๎เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรม  หรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล



 

ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน ความเข๎าใจในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
นักเรียน พร๎อมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาสาธารณสุขเพ่ือสามารถด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน ที่
สามารถเชื่อมตํอกับระบบเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในการสํงตํอสูํระบบบริการสาธารณสุขได๎อยํางมี
คุณภาพส าหรับบุคลากรดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร๎างสุขภาวะและการเติบโตอยํางประสิทธิภาพ
สมวัยของเด็กวัยเรียน วัยรุํนพร๎อมก๎าวยํางเข๎าสูํชํวงท างานอยํางมีคุณภาพ ตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวัง

ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในนักเรียน 

3.3 เพ่ือให๎เกิดการวางแผนแบบบูรณาการในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูา
ระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ ๒๕61 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

ระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาที่ใช๎ในการฝึกปรับพฤติกรรมเด็กในโปรแกรม HERO 
ส าหรับครูและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คือ การใช๎กระบวนการกลุํมโดยการฝึกปฏิบัติ ทบทวนความคิดของตนเอง
สิ่งที่เป็นการปรับพฤติกรรมที่ถูกต๎อง 

               คุณครูในดวงใจ          --> ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 
      การลงโทษที่ฝังใจ       --> การลงโทษ 
      ลูกศิษย์ที่หํวงใย         --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
      คุณครูคนใหมํ            --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
      สื่อสารจากใจ             --> การสื่อสาร 
      รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
     8 ข้อควรปฏิบัติเม่ือให้รางวัลเด็ก การให้รางวัล (Rewards)  



 

• ก าหนดพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เด็กท าให๎แนํนอน ชัดเจน เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าได๎ 
และมีโอกาสได๎รางวัล  

• ให๎รางวัลทันทีเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ขณะให๎รางวัลควรชม ยิ้ม โอบกอดไปด๎วย  
• อธิบายกับเด็กวําท าพฤติกรรมอะไรจึงได๎รางวัล 
• อยําให๎รางวัลกํอนเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ให๎รางวัลเฉพาะเมื่อเด็กท าดี อยําให๎รางวัลเพื่อหยุดพฤติกรรมไมํดีของเด็ก (ติด

สินบน) 
• อาจบอกของรางวัลแกํเด็กลํวงหน๎า แตํเก็บไว๎กํอน คํอยให๎เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่

ดีแล๎ว  
• ไมํควรก าหนดลํวงหน๎าวําเด็กจะได๎รางวัลเมื่อไหรํ จะท าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมดี

ตํอไปเรื่อยๆ  
 
    8 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ 

     1.   ลงโทษระหวํางหรือทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  
     2.   ความรุนแรงของการลงโทษต๎องพอเหมาะกับความผิดที่เด็กท า  
     3.   หลีกเลี่ยงการลงโทษด๎วยการตีหรือใช๎ความรุนแรง  
     4.   ไมํลงโทษในลักษณะประจาน หรือท าให๎เด็กเสียหน๎า  
     5.   ควรเตือนหรือออกค าสั่งอยํางจริงจัง กํอนจะลงโทษตามข๎อตกลง  
           - ขยับเข๎าไปใกล๎ตัวเด็กมากท่ีสุด แตะตัวเด็กเบาๆ มองหน๎าเด็ก ขณะพูด  
           - บอกข๎อตกลงด๎วยน้ าเสียงหนักแนํนวําพฤติกรรมอะไรที่ท าไมํถูกต๎อง จะเกิดอะไร    
      ขึ้นถ๎ายังท าอยูํ  
           - ใช๎ค าพูดที่ “สั้น กระชับ เข๎าใจงําย” ไมํบํน ไมํขํู  
     6.   ผู๎ใหญํทุกคนที่อยูํรอบตัวเด็กควรใช๎วิธีการลงโทษที่เป็น  
      แนวทางเดียวกัน ไมํขัดแย๎งกันเอง หรือคอยให๎ท๎ายเด็ก  
     7.   การลงโทษทุกครั้งที่ท าผิด และสม่ าเสมอ ได๎ผลดีกวําการลงโทษอยํางรุนแรงครั้งเดียว  
     8.   หลังเสร็จสิ้นการลงโทษ ควรใช๎เทคนิคสร๎างวินัยเพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมทางบวกรํวม
ด๎วย เชํน มองหาจุดดีเพื่อชม หรือให๎รางวัล  

        
            
                 โดยอาการและกลุํมโรคส าคัญท่ีควรเรียนรู๎ส าหรับการปรับพฤติกรรม ประกอบด๎วย 

• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมํได๎                            =   สมาธิสั้น ADHD 
• ไมํสบตา ไมํพาที ไมํชี้นิ้ว           =   ออทิสซึม Autism 
• อํานเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด                         =   บกพรํองทางการเรียนรู๎ LD 
• พัฒนาการช๎า คิดอํานช๎า แก๎ปัญหาช๎า                    =   บกพรํองทางสติปัญญา ID 
• หงุดหงิดงําย ท๎อแท๎เบื่อหนําย ไมํอยากไปโรงเรียน     =   ซึมเศร๎า Depress 
• ชอบตํอต๎าน ขี้หงุดหงิด ท าผิดกฎ                         =   ดือ้ด๎าน Conduct disorder 



 

 
   ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 

3R Relationship + Rule      = Resilience 
3ส    สัมพันธภาพ + สร๎างวนิัย    =    สอนงําย   

          
       ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
        พฤติกรรมดี     เสริมแรง    > พฤติกรรมดีข้ึน 
        พฤติกรรมดี       ลงโทษ    > พฤติกรรมดีลดลง 
        พฤติกรรมไมํดี   เสริมแรง   > พฤติกรรมไมํเพ่ิมดีขึ้น 
        พฤติกรรมดีไมํดี   ลงโทษ    > พฤติกรรมไมํดีลดลง 
      สื่อสารข่าวร้าย - 5 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
       1. รู๎จักขําวร๎าย   (เข๎าใจอาการและโรคที่ท าให๎เด็กมีปัญหาการเรียน) 
       2. รู๎ใจผู๎รับขําว   (ผู๎ปกครองรู๎จักโรคเหลํานี้หรือไมํ เข๎าใจวําเป็นอยํางไร จะท าให๎เด็กเป็น

อยํางไรต๎องการรับฟังข๎อมูลหรือไมํ มากน๎อยแคํไหน) 
        3. บอกเลําอยําง สุภาพ (แจ๎งขําวด๎วยทําทีสุภาพ นุํมนวล ใสํใจความรู๎สึกของผู๎ฟัง) 
        4. พร๎อมรับปฏิกิริยา  
          ปฏิเสธ - ยอมรับการปฏิเสธ รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะ     ให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           โกรธ - รับฟังวําโกรธเรื่องอะไร รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           ตํอรอง - รับฟังทางเลือกในใจผู๎ฟัง ชํวยวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย ให๎โอกาสตัดสินใจโดยอิสระ

            ซึมเศร๎า - ให๎ก าลังใจ ชํวยหาทางออก พร๎อมสนับสนุนชํวยเหลือ  
        5. น าพาหาทางออก - ชี้แจงแหลํงสนับสนุนชํวยเหลอื พร๎อมรํวมเป็นทีมเดียวกันในการ

แก๎ปัญหา ผู๎ปกครองไมํโดดเดี่ยวการสูญเสียหรือได๎รับขําวร๎ายมักจะมีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเกิดข้ึนมากน๎อย
แล๎วแตํบุคคล 

        Elisabeth Kubler- Ross แบ่งปฏิกิริยาของความเศร้าโศก (stage of grief) หรือ
ปฏิกิริยาต่อข่าวร้ายเป็น 5 ระยะ ได้แก่  

       1. ปฏิเสธ (denial)  
       2. โกรธ (anger)  
       3. ตํอรอง (bargaining) 
       4. ซึมเศร๎า (depression) 
       5. ยอมรับ (acceptance)  
 

7. วิธีการประเมินผล 
          7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่ เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 



 

8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
62 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 60 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 95.00 

8.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียนจาก
เดิมคําเฉลี่ยPretestท าคะแนนได๎ 76.15เป็นคําเฉลี่ยPosttest ได8๎7.00 

8.3 บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขเข๎าใจถึงสถานการณ์เด็กวัยเรียน/วัยรุํน กลุํมเสี่ยง 
          8.4 มีแผนการด าเดินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเนินงาน HERO (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังปัญหาความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) และมีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
หลังการอบรม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
• ไมํมีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุํนในโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
• ผู๎ปกครองไมํต๎องการน าเด็กเข๎าระบบบริการ  
• ครูมีภาระงานมาก ไมํสามารถดูแลเด็กในห๎องเรียนได๎  
• การพัฒนาเครือขํายพํอแมํดูแลในชุมชน  

 
 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี  
 

12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การใช๎โปรแกรมHERO (Safe BE MOD)เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่ชํวยให๎เด็กท่ีมีปัญหาเสี่ยงทาง

พฤติกรรมและอารมณ์หรือโรคทางจิตเวชเด็กให๎ได๎รับการดูแลชํวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาพร๎อมสํงตํอ
ไปสูํการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรบูรณาการระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการคัดกรองด๎วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
อยํางครบถ๎วนทุกมิติในการค๎นหาและดูแลเด็ก พร๎อมจัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกร
ทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวันฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 

      
                                                           ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายรัฐ  ลอยสงเคราะห์) 

 



 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 



 

 
 

 

 



 

 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันซึ่งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิด
ตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎
และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎านการ
เรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์ มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตร มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาท มีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ
ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเ บิก
บาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

 จากคําเฉลี่ยดังกลําวท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่
ได๎รับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และ ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จาก  เด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพ พบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํน จ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญเพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือและสํงตํอ
เด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพจึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณาการ การ
ท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือ
เด็กวัยเรียน 



 

 ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี  (Case 
Conference)  เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการ   สํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓ มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕7 โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน    (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน 
๒๔ คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง 
๒๒๑ คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง
ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณที่แสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํ
ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับ ก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจาก  คิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยก เด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่ ง
หากเด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตเป็น
ผู๎ใหญํ และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน     ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและข้ันตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ
คือ 1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3 .การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ         
การใช๎เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน  Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรม  หรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล



 

ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน ความเข๎าใจในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
นักเรียน พร๎อมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาสาธารณสุขเพ่ือสามารถด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน ที่
สามารถเชื่อมตํอกับระบบเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในการสํงตํอสูํระบบบริการสาธารณสุขได๎อยํางมี
คุณภาพส าหรับบุคลากรดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร๎างสุขภาวะและการเติบโตอยํางประสิทธิภาพ
สมวัยของเด็กวัยเรียน วัยรุํนพร๎อมก๎าวยํางเข๎าสูํชํวงท างานอยํางมีคุณภาพ ตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวัง

ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในนักเรียน 

3.3 เพ่ือให๎เกิดการวางแผนแบบบูรณาการในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูา
ระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ ๒๕61 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์ 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

ระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาที่ใช๎ในการฝึกปรับพฤติกรรมเด็กในโปรแกรม HERO 
ส าหรับครูและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คือ การใช๎กระบวนการกลุํมโดยการฝึกปฏิบัติ ทบทวนความคิดของตนเอง
สิ่งที่เป็นการปรับพฤติกรรมที่ถูกต๎อง 

               คุณครูในดวงใจ          --> ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 
      การลงโทษที่ฝังใจ       --> การลงโทษ 
      ลูกศิษย์ที่หํวงใย         --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
      คุณครูคนใหมํ            --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
      สื่อสารจากใจ             --> การสื่อสาร 
      รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
     8 ข้อควรปฏิบัติเม่ือให้รางวัลเด็ก การให้รางวัล (Rewards)  



 

• ก าหนดพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เด็กท าให๎แนํนอน ชัดเจน เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าได๎ 
และมีโอกาสได๎รางวัล  

• ให๎รางวัลทันทีเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ขณะให๎รางวัลควรชม ยิ้ม โอบกอดไปด๎วย  
• อธิบายกับเด็กวําท าพฤติกรรมอะไรจึงได๎รางวัล 
•  อยําให๎รางวัลกํอนเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ให๎รางวัลเฉพาะเมื่อเด็กท าดี อยําให๎รางวัลเพื่อหยุดพฤติกรรมไมํดีของเด็ก (ติด

สินบน) 
• อาจบอกของรางวัลแกํเด็กลํวงหน๎า แตํเก็บไว๎กํอน คํอยให๎เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่

ดีแล๎ว  
• ไมํควรก าหนดลํวงหน๎าวําเด็กจะได๎รางวัลเมื่อไหรํ จะท าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมดี

ตํอไปเรื่อยๆ  
 
    8 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ 

     1.   ลงโทษระหวํางหรือทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  
     2.   ความรุนแรงของการลงโทษต๎องพอเหมาะกับความผิดที่เด็กท า  
     3.   หลีกเลี่ยงการลงโทษด๎วยการตีหรือใช๎ความรุนแรง  
     4.   ไมํลงโทษในลักษณะประจาน หรือท าให๎เด็กเสียหน๎า  
     5.   ควรเตือนหรือออกค าสั่งอยํางจริงจัง กํอนจะลงโทษตามข๎อตกลง  
           - ขยับเข๎าไปใกล๎ตัวเด็กมากท่ีสุด แตะตัวเด็กเบาๆ มองหน๎าเด็ก ขณะพูด  
           - บอกข๎อตกลงด๎วยน้ าเสียงหนักแนํนวําพฤติกรรมอะไรที่ท าไมํถูกต๎อง จะเกิดอะไร
ขึ้นถ๎ายังท าอยูํ  
           - ใช๎ค าพูดที่ “สั้น กระชับ เข๎าใจงําย” ไมํบํน ไมํขํู  
     6.   ผู๎ใหญํทุกคนที่อยูํรอบตัวเด็กควรใช๎วิธีการลงโทษที่เป็น  
      แนวทางเดียวกัน ไมํขัดแย๎งกันเอง หรือคอยให๎ท๎ายเด็ก  
     7.   การลงโทษทุกครั้งที่ท าผิด และสม่ าเสมอ ได๎ผลดีกวําการลงโทษอยํางรุนแรงครั้งเดียว  
     8.   หลังเสร็จสิ้นการลงโทษ ควรใช๎เทคนิคสร๎างวินัยเพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมทางบวกรํวม
ด๎วย เชํน มองหาจุดดีเพื่อชม หรือให๎รางวัล  

        
               
                 โดยอาการและกลุํมโรคส าคัญท่ีควรเรียนรู๎ส าหรับการปรับพฤติกรรม ประกอบด๎วย 

• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมํได๎                            =   สมาธิสั้น ADHD 
• ไมํสบตา ไมํพาที ไมํชี้นิ้ว           =   ออทิสซึม Autism 
• อํานเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด                         =   บกพรํองทางการเรียนรู๎ LD 
• พัฒนาการช๎า คิดอํานช๎า แก๎ปัญหาช๎า                   =   บกพรํองทางสติปัญญา ID 
• หงุดหงิดงําย ท๎อแท๎เบื่อหนําย ไมํอยากไปโรงเรียน     =   ซึมเศร๎า Depress 
• ชอบตํอต๎าน ขี้หงุดหงิด ท าผิดกฎ                         =   ดือ้ด๎าน Conduct disorder 



 

 
   ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 

3R Relationship + Rule      = Resilience 
3ส    สัมพันธภาพ + สร๎างวนิัย    =    สอนงําย   

        ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
        พฤติกรรมดี     เสริมแรง    > พฤติกรรมดีข้ึน 
        พฤติกรรมดี       ลงโทษ    > พฤติกรรมดีลดลง 
        พฤติกรรมไมํดี   เสริมแรง   > พฤติกรรมไมํเพ่ิมดีขึ้น 
        พฤติกรรมดีไมํดี   ลงโทษ    > พฤติกรรมไมํดีลดลง 
      สื่อสารข่าวร้าย - 5 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
       1. รู๎จักขําวร๎าย   (เข๎าใจอาการและโรคที่ท าให๎เด็กมีปัญหาการเรียน) 
       2. รู๎ใจผู๎รับขําว   (ผู๎ปกครองรู๎จักโรคเหลํานี้หรือไมํ เข๎าใจวําเป็นอยํางไร จะท าให๎เด็กเป็น

อยํางไร  
           ต๎องการรับฟังข๎อมูลหรือไมํ มากน๎อยแคํไหน) 
        3. บอกเลําอยําง สุภาพ (แจ๎งขําวด๎วยทําทีสุภาพ นุํมนวล ใสํใจความรู๎สึกของผู๎ฟัง) 
        4. พร๎อมรับปฏิกิริยา  
          ปฏิเสธ - ยอมรับการปฏิเสธ รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะ     ให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           โกรธ - รับฟังวําโกรธเรื่องอะไร รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           ตํอรอง - รับฟังทางเลือกในใจผู๎ฟัง ชํวยวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย ให๎โอกาสตัดสินใจโดยอิสระ

            ซึมเศร๎า - ให๎ก าลังใจ ชํวยหาทางออก พร๎อมสนับสนุนชํวยเหลือ  
        5. น าพาหาทางออก - ชี้แจงแหลํงสนับสนุนชํวยเหลอื พร๎อมรํวมเป็นทีมเดียวกันในการ

แก๎ปัญหาผู๎ปกครองไมํโดดเดี่ยวการสูญเสียหรือได๎รับขําวร๎ายมักจะมีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเกิดข้ึนมากน๎อย
แล๎วแตํบุคคล 

        
 Elisabeth Kubler- Ross แบ่งปฏิกิริยาของความเศร้าโศก (stage of grief) หรือปฏิกิริยาต่อ

ข่าวร้ายเป็น 5 ระยะ ได้แก่  
       1. ปฏิเสธ (denial)  
       2. โกรธ (anger)  
       3. ตํอรอง (bargaining) 
       4. ซึมเศร๎า (depression) 
       5. ยอมรับ (acceptance)  

 
7. วิธีการประเมินผล 
         7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 



 

 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
165 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 160 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ร๎อยละ 92.00 

8.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียนจาก
เดิมคําเฉลี่ยPretestท าคะแนนได๎ 70.12 เป็นคําเฉลี่ยPosttest ได8๎9.00 

8.3 บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขเข๎าใจถึงสถานการณ์เด็กวัยเรียน/วัยรุํน กลุํมเสี่ยง 
          8.4 มีแผนการด าเนินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเนินงาน HERO (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังปัญหาความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) และมีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
หลังการอบรม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
• ไมํมีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุํนในโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
• ผู๎ปกครองไมํต๎องการน าเด็กเข๎าระบบบริการ  
• ครูมีภาระงานมาก ไมํสามารถดูแลเด็กในห๎องเรียนได๎  
• การพัฒนาเครือขํายพํอแมํดูแลในชุมชน  

 
 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี  
12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การใช๎โปรแกรมHERO (Safe BE MOD)เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่ชํวยให๎เด็กท่ีมีปัญหาเสี่ยงทาง
พฤติกรรมและอารมณ์หรือโรคทางจิตเวชเด็กให๎ได๎รับการดูแลชํวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาพร๎อมสํงตํอ
ไปสูํการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรบูรณาการระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการคัดกรองด๎วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
อยํางครบถ๎วนทุกมิติในการค๎นหาและดูแลเด็ก พร๎อมจัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกร
ทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวันฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 

      
                                                        ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายรัฐ  ลอยสงเคราะห์) 
  



 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รสีอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตรปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันซึ่งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่เกิด
ตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎



 

และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎านการ
เรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพท่ี 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์ มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตร มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาท มีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ
ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิก
บาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

 จากคําเฉลี่ยดังกลําวท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่
ได๎รับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และ ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จาก  เด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพ พบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํน จ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญเพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือและสํงตํอ
เด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพจึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณาการ การ
ท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือ
เด็กวัยเรียน 

 ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี  (Case 
Conference)  เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการ   สํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓ มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕7 โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน    (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน 
๒๔ คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง 
๒๒๑ คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง



 

ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณที่แสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํ
ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับ ก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจาก  คิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยก เด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่ง
หากเด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่ อโตเป็น
ผู๎ใหญํ และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน     ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและข้ันตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ
คือ 1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3 .การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ         
การใช๎เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน  Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรม  หรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน ความเข๎าใจในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
นักเรียน พร๎อมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาสาธารณสุขเพ่ือสามารถด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน ที่
สามารถเชื่อมตํอกับระบบเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในการสํงตํอสูํระบบบริการสาธารณสุขได๎อยํางมี
คุณภาพส าหรับบุคลากรดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร๎างสุขภาวะและการเติบโตอยํางประสิทธิภาพ
สมวัยของเด็กวัยเรียน วัยรุํนพร๎อมก๎าวยํางเข๎าสูํชํวงท างานอยํางมีคุณภาพ ตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวัง

ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในนักเรียน 



 

3.3 เพ่ือให๎เกิดการวางแผนแบบบูรณาการในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูา
ระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ ๒๕61 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์ รีสอร์ทจังหวัดพิจิตร 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2561จ านวน 

167,260.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร๎อยหกสิบบาทถ๎วน-) จากงบประมาณดังนี้ 
11.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการ
เสริมสร้าง 

ศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  

11.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการ
เสริมสร้าง 

ศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 

11.3 เงินนอกงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทยวัยรุ่น  
 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

     ระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรี ยนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาที่ใช๎ในการฝึกปรับพฤติกรรมเด็กในโปรแกรม HERO 
ส าหรับครูและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คือ การใช๎กระบวนการกลุํมโดยการฝึกปฏิบัติ ทบทวนความคิดของตนเอง
สิ่งที่เป็นการปรับพฤติกรรมที่ถูกต๎อง 

               คุณครูในดวงใจ          --> ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 
      การลงโทษที่ฝังใจ       --> การลงโทษ 
      ลูกศิษย์ที่หํวงใย         --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
      คุณครูคนใหมํ            --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
      สื่อสารจากใจ             --> การสื่อสาร 
      รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
     8 ข้อควรปฏิบัติเม่ือให้รางวัลเด็ก การให้รางวัล (Rewards)  

• ก าหนดพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เด็กท าให๎แนํนอน ชัดเจน เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าได๎ 
และมีโอกาสได๎รางวัล  

• ให๎รางวัลทันทีเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ขณะให๎รางวัลควรชม ยิ้ม โอบกอดไปด๎วย  



 

• อธิบายกับเด็กวําท าพฤติกรรมอะไรจึงได๎รางวัล 
•  อยําให๎รางวัลกํอนเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  

• ให๎รางวัลเฉพาะเมื่อเด็กท าดี อยําให๎รางวัลเพื่อหยุดพฤติกรรมไมํดีของเด็ก (ติด
สินบน) 

• อาจบอกของรางวัลแกํเด็กลํวงหน๎า แตํเก็บไว๎กํอน คํอยให๎เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่
ดีแล๎ว  

• ไมํควรก าหนดลํวงหน๎าวําเด็กจะได๎รางวัลเมื่อไหรํ จะท าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมดี
ตํอไปเรื่อยๆ  

 
    8 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ 

     1.   ลงโทษระหวํางหรือทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  
     2.   ความรุนแรงของการลงโทษต๎องพอเหมาะกับความผิดที่เด็กท า  
     3.   หลีกเลี่ยงการลงโทษด๎วยการตีหรือใช๎ความรุนแรง  
     4.   ไมํลงโทษในลักษณะประจาน หรือท าให๎เด็กเสียหน๎า  
     5.   ควรเตือนหรือออกค าสั่งอยํางจริงจัง กํอนจะลงโทษตามข๎อตกลง  
           - ขยับเข๎าไปใกล๎ตัวเด็กมากท่ีสุด แตะตัวเด็กเบาๆ มองหน๎าเด็ก ขณะพูด  
           - บอกข๎อตกลงด๎วยน้ าเสียงหนักแนํนวําพฤติกรรมอะไรที่ท าไมํถูกต๎อง จะเกิดอะไร
ขึ้นถ๎ายังท าอยูํ  
           - ใช๎ค าพูดที่ “สั้น กระชับ เข๎าใจงําย” ไมํบํน ไมํขํู  
     6.   ผู๎ใหญํทุกคนที่อยูํรอบตัวเด็กควรใช๎วิธีการลงโทษที่เป็น  
      แนวทางเดียวกัน ไมํขัดแย๎งกันเอง หรือคอยให๎ท๎ายเด็ก  
     7.   การลงโทษทุกครั้งที่ท าผิด และสม่ าเสมอ ได๎ผลดีกวําการลงโทษอยํางรุนแรงครั้งเดียว  
     8.   หลังเสร็จสิ้นการลงโทษ ควรใช๎เทคนิคสร๎างวินัยเพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมทางบวกรํวม
ด๎วย เชํน มองหาจุดดีเพื่อชม หรือให๎รางวัล  

       โดยอาการและกลุํมโรคส าคัญที่ควรเรียนรู๎ส าหรับการปรับพฤติกรรม ประกอบด๎วย 
• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมํได๎                            =   สมาธิสั้น ADHD 
• ไมํสบตา ไมํพาที ไมํชี้นิ้ว           =   ออทิสซึม Autism 
• อํานเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด                         =   บกพรํองทางการเรียนรู๎ LD 
• พัฒนาการช๎า คิดอํานช๎า แก๎ปัญหาช๎า                   =   บกพรํองทางสติปัญญา ID 
• หงุดหงิดงําย ท๎อแท๎เบื่อหนําย ไมํอยากไปโรงเรียน     =   ซึมเศร๎า Depress 
• ชอบตํอต๎าน ขี้หงุดหงิด ท าผิดกฎ                         =   ดือ้ด๎าน Conduct disorder 

 
   ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 

3R Relationship + Rule      = Resilience 
3ส    สัมพันธภาพ + สร๎างวนิัย    =    สอนงําย   

              ปัจจัยพ้ืนฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
        พฤติกรรมดี     เสริมแรง    > พฤติกรรมดีข้ึน 



 

        พฤติกรรมดี       ลงโทษ    > พฤติกรรมดีลดลง 
        พฤติกรรมไมํดี   เสริมแรง   > พฤติกรรมไมํเพ่ิมดีขึ้น 
        พฤติกรรมดีไมํดี   ลงโทษ    > พฤติกรรมไมํดีลดลง 
      สื่อสารข่าวร้าย - 5 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
       1. รู๎จักขําวร๎าย   (เข๎าใจอาการและโรคที่ท าให๎เด็กมีปัญหาการเรียน) 
       2. รู๎ใจผู๎รับขําว   (ผู๎ปกครองรู๎จักโรคเหลํานี้หรือไมํ เข๎าใจวําเป็นอยํางไร จะท าให๎เด็กเป็น

อยํางไรต๎องการรับฟังข๎อมูลหรือไมํ มากน๎อยแคํไหน) 
        3. บอกเลําอยําง สุภาพ (แจ๎งขําวด๎วยทําทีสุภาพ นุํมนวล ใสํใจความรู๎สึกของผู๎ฟัง) 
        4. พร๎อมรับปฏิกิริยา  
          ปฏิเสธ - ยอมรับการปฏิเสธ รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะ     ให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           โกรธ - รับฟังวําโกรธเรื่องอะไร รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           ตํอรอง - รับฟังทางเลือกในใจผู๎ฟัง ชํวยวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย ให๎โอกาสตัดสินใจโดยอิสระ

            ซึมเศร๎า - ให๎ก าลังใจ ชํวยหาทางออก พร๎อมสนับสนุนชํวยเหลือ  
        5. น าพาหาทางออก - ชี้แจงแหลํงสนับสนุนชํวยเหลอื พร๎อมรํวมเป็นทีมเดียวกันในการ

แก๎ปัญหา ผู๎ปกครองไมํโดดเดี่ยวการสูญเสียหรือได๎รับขําวร๎ายมักจะมีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเกิดข้ึนมากน๎อย
แล๎วแตํบุคคล 

        
 Elisabeth Kubler- Ross แบ่งปฏิกิริยาของความเศร้าโศก (stage of grief) หรือปฏิกิริยาต่อ

ข่าวร้ายเป็น 5 ระยะ ได้แก่  
       1. ปฏิเสธ (denial)  
       2. โกรธ (anger)  
       3. ตํอรอง (bargaining) 
       4. ซึมเศร๎า (depression) 
       5. ยอมรับ (acceptance)  

 
7. วิธีการประเมินผล 
         7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
91 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 91 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 98.49 



 

8.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียนจาก
เดิมคําเฉลี่ยPretestท าคะแนนได๎ 66.64 เป็นคําเฉลี่ยPosttest ได8๎4.08 

8.3 บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขเข๎าใจถึงสถานการณ์เด็กวัยเรียน/วัยรุํนกลุํมเสี่ยง 
          8.4 มีแผนการด าเนินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเนินงาน HERO (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังปัญหาความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) และมีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
หลังการอบรม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
• ไมํมีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุํนในโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
• ผู๎ปกครองไมํต๎องการน าเด็กเข๎าระบบบริการ  
• ครูมีภาระงานมาก ไมํสามารถดูแลเด็กในห๎องเรียนได๎  
• การพัฒนาเครือขํายพํอแมํดูแลในชุมชน  

 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี  
12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การใช๎โปรแกรมHERO (Safe BE MOD)เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่ชํวยให๎เด็กท่ีมีปัญหาเสี่ยงทาง
พฤติกรรมและอารมณ์หรือโรคทางจิตเวชเด็กให๎ได๎รับการดูแลชํวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาพร๎อมสํงตํอ
ไปสูํการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรบูรณาการระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการคัดกรองด๎วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
อยํางครบถ๎วนทุกมิติในการค๎นหาและดูแลเด็ก พร๎อมจัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกร
ทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวันฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 

      ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายรัฐ  ลอยสงเคราะห์) 
    

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 
1. ชื่อโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความ
ฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 
          จากการเปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันซึ่งสํงเป็นพลวัตทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น ท าให๎เกิดปัญหา
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งสํงผลตํอภาวะสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่เกิด
ตามมาอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ โดยสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียนซึ่งเป็นวัยแหํงการเพ่ิมพูนทักษะการเรียน ความรู๎
และความสามารถนั้น ปัญหาที่ส าคัญและควรพัฒนาให๎เกิดระบบการดูแลอยํางเหมาะสมคือ ปัญหาด๎านการ
เรียนรู๎พฤติกรรมและอารมณ์รวมถึงระดับสติปัญญา โดยระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กไทยจากการส ารวจระดับ
สติปัญญาเด็กไทย ปี 2559 โดยกรมสุขภาพจิตพบวํา เด็กไทยทั้งประเทศมีคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาที่ 98.23 
โดยเมื่อพิจารณาภายในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําจังหวัดนครสวรรค์ มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 พิจิตร มีคําเฉลี่ยที่ 99.93 
อุทัยธานี มีคําเฉลี่ยที่ 96.62 ชัยนาท มีคําเฉลี่ยที่ 94.19 และก าแพงเพชร มีคําเฉลี่ยที่ 98.88 ซึ่งคําเฉลี่ยใน
ภาพรวม ในเขตสุขภาพที่ 3 คือ 98.22 ซึ่งถือวําต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน 100 และคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาของ
ประเทศ (ปี 2559) และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย มีคําต่ ากวําเกณฑ์ปกติร๎อยละ 22.9 อยูํในเกณฑ์ปกติ
ร๎อยละ 64.1 และต่ ากวาเกณฑ์ปกติร๎อยละ 13 โดยกลุํมคําคะแนนที่ต่ ากวําเกณฑ์นั้นเมื่อแยกวิเคราะห์รายด๎าน 
ด๎านดี คือ ร๎อยละ 19.7 ด๎านเกํง คือ ร๎อยละ 24.2 ด๎านสุข คือ ร๎อยละ 18.1 ซึ่งพบวําด๎านสุข คือความพร๎อม
ทางอารมณ์ที่จะท าให๎เกิดความสุข ซึ่งมาจากความภาคภูมิใจในตนเอง การรู๎จักปรับใจ และความรื่นเริงเบิก
บาน มีคําต่ าที่สุดจากทั้ง 3 ด๎าน เป็นสิ่งที่ควรเรํงเสริมสร๎างและพัฒนาให๎เกิดในเด็กวัยเรียน 

 จากคําเฉลี่ยดังกลําวท าให๎เกิดการด าเนินการอยํางตํอเนื่องของระบบเฝูาระวังปัญหาการเรียนรู๎
พฤติกรรมและอารมณ์ในเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งพบร๎อยละของเด็กเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนคือ จากปี 2558 พบเด็กเสี่ยง 290
คน จากเด็กท่ีได๎รับการคัดกรอง 1,011คน คิดเป็นร๎อยละ 28.68 และปี 2559 พบเด็กเสี่ยง 355 คน จากเด็กที่
ได๎รับการคัดกรอง 1,037 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.23 และ ปี 2560 พบเด็กเสี่ยง 263 คน จาก  เด็กที่ได๎รับการ
คัดกรอง 1,992 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.2 โดยเมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลเพ่ิมเติมจากทรัพยากรและปัจจัยตําง ๆ ใน
เขตสุขภาพ พบวําปัญหาอัตราก าลังบุคลากรสาธารณสุขทางสุขภาพจิตมีจ านวนน๎อย เชํน จ านวนนักจิตวิทยา 
จ านวนพยาบาล PG เด็กและวัยรุํน ยังพบปัญหาความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนักของบุคลากรทางการศึกษา 
และบุคลากรทางสาธารณสุข ครอบครัว ผู๎ปกครองยังเป็นปัญหาที่ส าคัญเพ่ือให๎การดูแลชํวยเหลือและสํงตํอ
เด็กกลุํมเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเข๎าถึงบริการอยํางมีคุณภาพจึงควรความค านึงถึงปัจจัยดังข๎างต๎นและบูรณาการ กา ร
ท างานเข๎ากับกระบวนงานเชิงนโยบายระดับประเทศเพ่ือเกิดประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือ
เด็กวัยเรียน 



 

 ซึ่งจากการด าเนินโครงการการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ด๎านพฤติกรรม-อารมณ์ (วัยรุํน) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๓ ประกอบด๎วยจังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท ในระหวํางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให๎ครูในโรงเรียนคูํเครือขํายน ากรณีเด็กที่มีปัญหามาเข๎าประชุมปรึกษารายกรณี  (Case 
Conference)  เพ่ือให๎ค าปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรม การดูแลเด็กที่เหมาะสมรายคน 
รวมถึงเกิดการ   สํงตํอเข๎าสูํระบบการดูแลด๎านการแพทย์ที่เหมาะสม โดยทีมสหวิชาชีพ ได๎แกํ จิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุํน และบุคลากรผู๎มีประสบการณ์ด๎านการดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงผล
การด าเนินการโรงเรียนคูํเครือขํายระบบการดูแลชํวยเหลือวัยรุํนกลุํมเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
(วัยรุํน) เขตสุขภาพที่ ๓ มีโรงเรียนเรียนคูํเครือขําย จ านวน ๕7 โรงเรียน และมีโรงเรียนปรึกษาปัญหารายกรณี
จ านวน ๓๕ โรงเรียนได๎มีการคัดกรองนักเรียนและน ากรณีท่ีเป็นปัญหายุํงยากซับซ๎อนมาน าเสนอและรํวมกันให๎
ข๎อเสนอแนะ โดยจากการคัดกรองนักเรียน จ านวน 46,907 คน พบวํานักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน    (คิดเป็นร๎อยละ ๓.๕๗) แบํงเป็นประเภทปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ๑) ตั้งครรภ์วัยรุํน 
๒๔ คน ๒) เพศ (อ่ืนๆ) ๑๓๗ คน ๓) สารเสพติด (เชํน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ๓๐๖ คน ๔) ความรุนแรง 
๒๒๑ คน และ ๕) อ่ืนๆ ๙๘๕ คน นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงตํอทั้งหมด 
จ านวน ๑,๖๗๓ คน ซึ่งมีข๎อค๎นพบวํา สาเหตุของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์สํวนใหญํเกิดจากการเลี้ยง
ดูที่ไมํเหมาะสม ฐานะครอบครัวยากจน ไมํมีเวลาเลี้ยงดูบุตรหลาน ครอบครัวแตกแยก พํอแมํมีสามี ภรรยา
ใหมํ นอกจากนี้ ครูทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา สัญญาณที่แสดงถึงความบกพรํองทางการเรียนรู๎ แตํไมํ
ทราบวิธีการคัดกรองที่ถูกต๎องและการสํงตํอเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขที่ถูกต๎อง ซึ่งโดยสํวนมากเด็กไมํได๎รับการดูแล
หรือไมํถูกยอมรับ ก็จะเกิดพฤติกรรมก๎าวร๎าวรุนแรง แปลกแยกจากกลุํมเพ่ือน ผู๎ปกครองบางคนไมํสํงให๎ลูกมา
โรงเรียนเนื่องจาก  คิดวําบุตรหลานไมํสามารถเรียนได๎แล๎ว ท าให๎เด็กเสียโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ 
ผู๎ปกครองบางคนยังยก เด็กให๎เป็นภาระดูแลของครูโดยที่ไมํมีสํวนรํวมในการรํวมกันแก๎ไขพฤติกรรมเด็ก ซึ่ง
หากเด็กในกลุํมเสี่ยงดังกลําวไมํได๎รับการดูแลที่เหมาะสมอาจสํงผลตํอการมีปัญหาทางพฤติกรรมเมื่อโตเป็น
ผู๎ใหญํ และอาจเกิดปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาได๎ 

 โดยการขับเคลื่อนการท างานภาครัฐภายใต๎การด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) นั้น วางมาตรการของระบบศึกษาให๎มี ระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียน     ให๎กับโรงเรียนในสังกัดโดย มีแนวทางการและข้ันตอนที่ชัดเจนซึ่งองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ
คือ 1. การรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3 .การสํงเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหานักเรียน และ 5. การสํงตํอ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ         
การใช๎เครื่องมือที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต คือแบบประเมินจุดแข็งและจุดอํอน  Strengths and Difficulties 
Questionnaire (SDQ)เข๎าไปเป็นปัจจัยส าคัญในการคัดกรองนักเรียน และแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท 
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแบบคัดกรอง 4 ประเภทส าคัญ ได๎แกํ แบบคัดกรองบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางสติปัญญา แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหา
พฤติกรรม  หรืออารมณ์ และแบบคัดกรองบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการคัดกรองกลุํมอาการที่สํงผลตํอการเรียนรู๎ 
พฤติกรรมหรืออารมณ์ของนักเรียน อันเป็นปัจจัยทางสุขภาพจิตที่ส าคัญยิ่งในเด็กวัยเรียน 

 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์และการด าเนินงานที่ตํอเนื่องและเหมาะสม
จากแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเด็กวัยเรียนและวัยรุํนของทุกภาคสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง จึงด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแล



 

ชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ในโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561เพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน ความเข๎าใจในการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนแบบบูรณาการกับการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ใน
นักเรียน พร๎อมทั้งพัฒนาศักยภาพครู และบุคลาสาธารณสุขเพ่ือสามารถด าเนินงานระบบดูแลนักเรียน ที่
สามารถเชื่อมตํอกับระบบเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ ในการสํงตํอสูํระบบบริการสาธารณสุขได๎อยํางมี
คุณภาพส าหรับบุคลากรดังกลําว เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร๎างสุขภาวะและการเติบโตอยํางประสิทธิภาพ
สมวัยของเด็กวัยเรียน วัยรุํนพร๎อมก๎าวยํางเข๎าสูํชํวงท างานอยํางมีคุณภาพ ตํอไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานความเข๎าใจในระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวัง

ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูาระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม
และอารมณ์ในนักเรียน 

3.3 เพ่ือให๎เกิดการวางแผนแบบบูรณาการในงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วยกระบวนการเฝูา
ระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน เขตสุขภาพที่ 3 
ปีงบประมาณ ๒๕61 

4. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
 วันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ  โรงแรมห๎วยขาแข๎งเชษฐศิลป์ อ าเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 

5. งบประมาณโครงการ 
งบประมาณ : เบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต ประจ าปี 2561 

จ านวน 142,800.- บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดร๎อยสิบบาทถ๎วน-) จากงบประมาณดังนี้ 
11.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการ
เสริมสร้าง 

ศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  

11.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย โครงการ : ประชาชนได้รับการ
เสริมสร้าง 

ศักยภาพตามช่วงวัย กิจกรรมหลัก : สร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยรุ ่น ยุทธศา สตร์ที ่ 1 
ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย  
 
6. เนื้อหาวิชาการถ่ายทอด 

ระบบดูแลชํวยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องมาจากสาเหตุทางสุขภาพ(Health and 
Educational Regional Operation: HERO) โดย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รํวมกับศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 ซึ่งกลําวถึงสถานการณ์ของปัญหา กลุํมโรคที่เป็นปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุํน กรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงานรวมถึงเนื้อหาที่ใช๎ในการฝึกปรับพฤติกรรมเด็กในโปรแกรม HERO 



 

ส าหรับครูและเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข คือ การใช๎กระบวนการกลุํมโดยการฝึกปฏิบัติ ทบทวนความคิดของตนเอง
สิ่งที่เป็นการปรับพฤติกรรมที่ถูกต๎อง 

               คุณครูในดวงใจ          --> ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก รางวัล การชม 
      การลงโทษที่ฝังใจ       --> การลงโทษ 
      ลูกศิษย์ที่หํวงใย         --> ปัญหาพฤติกรรมและการเรียน สังเกตตนเอง 
      คุณครูคนใหมํ            --> ฝึกปฏิบัติผํานบทบาทสมมุติ 
      สื่อสารจากใจ             --> การสื่อสาร 
      รางวัลแดํคุณครูคนใหมํ --> ระบบให๎คะแนน 

 
     8 ข้อควรปฏิบัติเม่ือให้รางวัลเด็ก การให้รางวัล (Rewards)  

• ก าหนดพฤติกรรมที่ต๎องการให๎เด็กท าให๎แนํนอน ชัดเจน เป็นพฤติกรรมที่เด็กท าได๎ 
และมีโอกาสได๎รางวัล  

• ให๎รางวัลทันทีเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ขณะให๎รางวัลควรชม ยิ้ม โอบกอดไปด๎วย  
• อธิบายกับเด็กวําท าพฤติกรรมอะไรจึงได๎รางวัล 
• อยําให๎รางวัลกํอนเด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ต๎องการ  
• ให๎รางวัลเฉพาะเมื่อเด็กท าดี อยําให๎รางวัลเพื่อหยุดพฤติกรรมไมํดีของเด็ก (ติด

สินบน) 
• อาจบอกของรางวัลแกํเด็กลํวงหน๎า แตํเก็บไว๎กํอน คํอยให๎เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่

ดีแล๎ว  
• ไมํควรก าหนดลํวงหน๎าวําเด็กจะได๎รางวัลเมื่อไหรํ จะท าให๎เด็กแสดงพฤติกรรมดี

ตํอไปเรื่อยๆ  
 
    8 ข้อควรปฏิบัติเพื่อให้การลงโทษมีประสิทธิภาพ 

     1.   ลงโทษระหวํางหรือทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม  
     2.   ความรุนแรงของการลงโทษต๎องพอเหมาะกับความผิดที่เด็กท า  
     3.   หลีกเลี่ยงการลงโทษด๎วยการตีหรือใช๎ความรุนแรง  
     4.   ไมํลงโทษในลักษณะประจาน หรือท าให๎เด็กเสียหน๎า  
     5.   ควรเตือนหรือออกค าสั่งอยํางจริงจัง กํอนจะลงโทษตามข๎อตกลง  
           - ขยับเข๎าไปใกล๎ตัวเด็กมากท่ีสุด แตะตัวเด็กเบาๆ มองหน๎าเด็ก ขณะพูด  
           - บอกข๎อตกลงด๎วยน้ าเสียงหนักแนํนวําพฤติกรรมอะไรที่ท าไมํถูกต๎อง จะเกิดอะไร    
      ขึ้นถ๎ายังท าอยูํ  
           - ใช๎ค าพูดที่ “สั้น กระชับ เข๎าใจงําย” ไมํบํน ไมํขํู  
     6.   ผู๎ใหญํทุกคนที่อยูํรอบตัวเด็กควรใช๎วิธีการลงโทษที่เป็น  
      แนวทางเดียวกัน ไมํขัดแย๎งกันเอง หรือคอยให๎ท๎ายเด็ก  
     7.   การลงโทษทุกครั้งที่ท าผิด และสม่ าเสมอ ได๎ผลดีกวําการลงโทษอยํางรุนแรงครั้งเดียว  
     8.   หลังเสร็จสิ้นการลงโทษ ควรใช๎เทคนิคสร๎างวินัยเพ่ือสํงเสริมพฤติกรรมทางบวกรํวม
ด๎วย เชํน มองหาจุดดีเพื่อชม หรือให๎รางวัล  



 

 
           โดยอาการและกลุํมโรคส าคัญท่ีควรเรียนรู๎ส าหรับการปรับพฤติกรรม ประกอบด๎วย 

• ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไมํได๎                            =   สมาธิสั้น ADHD 
• ไมํสบตา ไมํพาที ไมํชี้นิ้ว           =   ออทิสซึม Autism 
• อํานเพี้ยน เขียนผิด คิดเลขพลาด                         =   บกพรํองทางการเรียนรู๎ LD 
• พัฒนาการช๎า คิดอํานช๎า แก๎ปัญหาช๎า                    =   บกพรํองทางสติปัญญา ID 
• หงุดหงิดงําย ท๎อแท๎เบื่อหนําย ไมํอยากไปโรงเรียน     =   ซึมเศร๎า Depress 
• ชอบตํอต๎าน ขี้หงุดหงิด ท าผิดกฎ                         =   ดือ้ด๎าน Conduct disorder 

 
   ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 

3R Relationship + Rule      = Resilience 
3ส    สัมพันธภาพ + สร๎างวนิัย    =    สอนงําย   

          
        
 
 

ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก 
        พฤติกรรมดี     เสริมแรง    > พฤติกรรมดีข้ึน 
        พฤติกรรมดี       ลงโทษ    > พฤติกรรมดีลดลง 
        พฤติกรรมไมํดี   เสริมแรง   > พฤติกรรมไมํเพ่ิมดีขึ้น 
        พฤติกรรมดีไมํดี   ลงโทษ    > พฤติกรรมไมํดีลดลง 
  
     สื่อสารข่าวร้าย - 5 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
       1. รู๎จักขําวร๎าย   (เข๎าใจอาการและโรคที่ท าให๎เด็กมีปัญหาการเรียน) 
       2. รู๎ใจผู๎รับขําว   (ผู๎ปกครองรู๎จักโรคเหลํานี้หรือไมํ เข๎าใจวําเป็นอยํางไร จะท าให๎เด็กเป็น

อยํางไรต๎องการรับฟังข๎อมูลหรือไมํ มากน๎อยแคํไหน) 
        3. บอกเลําอยําง สุภาพ (แจ๎งขําวด๎วยทําทีสุภาพ นุํมนวล ใสํใจความรู๎สึกของผู๎ฟัง) 
        4. พร๎อมรับปฏิกิริยา  
          ปฏิเสธ - ยอมรับการปฏิเสธ รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะ     ให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           โกรธ - รับฟังวําโกรธเรื่องอะไร รับฟังมุมมอง/เหตุผลที่เห็นตํางกัน หาจังหวะให๎ข๎อมูล

เพ่ิมเติม ไมํเถียงไมํทะเลาะ   
           ตํอรอง - รับฟังทางเลือกในใจผู๎ฟัง ชํวยวิเคราะห์ข๎อดีข๎อเสีย ให๎โอกาสตัดสินใจโดยอิสระ

            ซึมเศร๎า - ให๎ก าลังใจ ชํวยหาทางออก พร๎อมสนับสนุนชํวยเหลือ  
        5. น าพาหาทางออก - ชี้แจงแหลํงสนับสนุนชํวยเหลอื พร๎อมรํวมเป็นทีมเดียวกันในการ

แก๎ปัญหา ผู๎ปกครองไมํโดดเดี่ยวการสูญเสียหรือได๎รับขําวร๎ายมักจะมีปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเกิดข้ึนมากน๎อย
แล๎วแตํบุคคล 

         



 

Elisabeth Kubler- Ross แบ่งปฏิกิริยาของความเศร้าโศก (stage of grief) หรือปฏิกิริยาต่อ
ข่าวร้ายเป็น 5 ระยะ ได้แก่  

       1. ปฏิเสธ (denial)  
       2. โกรธ (anger)  
       3. ตํอรอง (bargaining) 
       4. ซึมเศร๎า (depression) 
       5. ยอมรับ (acceptance)  
 

7. วิธีการประเมินผล 
          7.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด   

7.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียน 
 
8. ผลการด าเนินงาน 
 8.1 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ พบวํา มีผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 
81 คน ได๎รับแบบสอบถามคืนจ านวน 81 ชุด โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด 
ร๎อยละ 95.00 

8.2 บุคลากรมีความรู๎ความสามารถและทักษะที่เพ่ิมขึ้นในการระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนด๎วย
กระบวนการเฝูาระวัง ปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และเฝูาระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ในนักเรียนจาก
เดิมคําเฉลี่ยPretestท าคะแนนได๎ 74.12 เป็นคําเฉลี่ย Posttest ได ๎88.12 

8.3 บุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุขเข๎าใจถึงสถานการณ์เด็กวัยเรียน/วัยรุํนกลุํมเสี่ยง 
          8.4 มีแผนการด าเนินการรํวมกันของครูและบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 
9. ผลลัพธ์ที่ได้ 
         บุคลากรจากภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจ
ในระบบการด าเนินงาน HERO (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกํครู บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาระบบเฝูา
ระวังปัญหาความฉลาด ทางสติปัญญา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ใน
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2561) และมีความรู๎ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น
หลังการอบรม 

10. ปัญหา/อุปสรรค 
• ไมํมีบริการจิตเวชเด็กและวัยรุํนในโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
• ผู๎ปกครองไมํต๎องการน าเด็กเข๎าระบบบริการ  
• ครูมีภาระงานมาก ไมํสามารถดูแลเด็กในห๎องเรียนได๎  
• การพัฒนาเครือขํายพํอแมํดูแลในชุมชน  

 
11. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ไมํมี  



 

 
12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การใช๎โปรแกรมHERO (Safe BE MOD)เป็นกระบวนการที่เหมาะสมที่ชํวยให๎เด็กท่ีมีปัญหาเสี่ยงทาง
พฤติกรรมและอารมณ์หรือโรคทางจิตเวชเด็กให๎ได๎รับการดูแลชํวยเหลือโดยบุคลากรทางการศึกษาพร๎อมสํงตํอ
ไปสูํการดูแลรักษาโดยบุคลากรทางสาธารณสุขได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรบูรณาการระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มจากการคัดกรองด๎วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
อยํางครบถ๎วนทุกมิติในการค๎นหาและดูแลเด็ก พร๎อมจัดโครงสร๎างการฝึกอบรมซึ่งเหมาะกับบริบทของบุคลกร
ทางการศึกษา เชํนเนื้อหาและจ านวนวันฝึกอบรมหรือระยะเวลาที่กระชับขึ้น 

      
                                                           ลงชื่อ รัฐ  ลอยสงเคราะห์  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
            ( นายรัฐ  ลอยสงเคราะห์) 

          
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี 

     

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 



 

  

 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุ่นแก่ผู้ปกครอง 
ในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยใช้ HCSF Model 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 

หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตในสังคมจากครอบครั วขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว  อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให๎พํอแมํต๎องประกอบอาชีพนอกบ๎าน สํงผลให๎สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอํุน เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแล และชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับ
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข๎ามชาติ ท าให๎เยาวชนถูกกระตุ๎นด๎วยสิ่งเร๎า เชํน 
สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหลํานี้มีผลท าให๎เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมํเหมาะสม ด๎วยการขาดวุฒิ
ภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไมํเหมาะสม และ
ขาดความเข๎าใจเรื่องเพศศึกษา จึงสํงผลให๎เกิดการตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ปัญหาแมํวัยรุํนตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ 
นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข 

 จากข๎อมูลที่ผํานมาของรายงานจากยูนิเชฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบวํา แมํวัยรุํนอายุต่ ากวํา 20 
ปี ของไทย มีจ านวนสูง ถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจากสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุํนที่
ผํานมาโดยในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ในปี 2556 - 2558             มี
แนวโน๎มลดต่ าลง (56.1, 52.5 และ 48.2 ตามล าดับ) แตํอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุ 15 - 19 ปี ในปี 
2556 - 2558 ยังคงสูงเกินเกณฑ์ (18.3, 17.2 และ 14.2 ตามล าดับ) ในปี 2560 พบวํา อ าเภอสวํางอารมณ์มี
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 40.95 ตํอพันประชากรและมีร๎อยละอัตรา     การตั้งครรภ์ซ้ าใน
มารดาอายุ 10 - 19 ปี 172 ตํอพันประชากร จากผลการส ารวจในครั้งนี้ก็พบวํา        ปัญหาการตั้งครรภ์
วัยรุํนสํงผลกระทบกับปัญหาตําง ๆ ได๎แกํ ปัญหาคุณภาพการเลี้ยงดู ปัญหาพัฒนาการเด็ก ปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว  

            เนื่องจากวัยรุํนที่ตั้งครรภ์ไมํพร๎อมมีอายุน๎อยลงมาก วัยรุํนเหลํานี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับ
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุํนบางคนไมํทราบวําตนเองตั้งครรภ์ ท าให๎ไมํได๎ดูแลสุขภาพรํางกาย และไมํได๎รับ
อาหารเสริม บุตรของแมํวัยรุํนมักประสบปัญหาสุขภาพไมํสมบูรณ์แข็งแรง น้ าหนักน๎อย บางรายหาทางออก 
โดยวิธีการท าแท๎ง ผลจากการท าแท๎งที่ไมํปลอดภัย อาจท าให๎เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได๎ 
บางรายก็ต๎องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของแมํวัยรุํนในอนาคต  



 

  เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 
โดยมีพ้ืนที่น ารํองคือ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได๎ด าเนินการศึกษาวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน โดยใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายทั้งวัยรุํน ครู ผู๎ปกครอง และภาคีเครือขํายในชุมชน โดยการรํวมกันวางแผน รํวมกัน
ปฏิบัติตามแผน การสังเกตและการสะท๎อน เพ่ือประเมินผลและน ามาปรับปรุงพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการใน
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหมํ จนเกิดเป็นความรํวมมือ ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาอยํางแท๎จริงในบริบทของพ้ืนที่
เขตสุขภาพท่ี 3 โดยด าเนินโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครอง 
ในพ้ืนที่ต๎นแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนโดยใช๎ HCSF Model อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์และให๎ความรู๎ รู๎เทําทัน การเปลี่ยนแปลงของลูกวัยรุํน และพัฒนาการ
ทางเพศของตนเอง โดยให๎วัยรุํนและครอบครัวมีสํวนรํวมในการคิด มีการเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมกลุํม เปิดโอกาส
ให๎แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให๎วัยรุํนและครอบครัวได๎คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก๎ไขและการปูองกันปัญหา 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
 1. เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายในชุมชน ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน อ าเภอ         
สวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 2. เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนผลแนวทางการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน อ าเภอสวํางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี 
 3. เพ่ือให๎เกิดรูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน ที่เหมาะสมตามบริบทของอ าเภอสวําง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ระยะเวลาในการจัด 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห๎องประชุมโรงพยาบาลสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินการเบิกจํายจากงบประมาณสนับสนุนจาก UNICEF ในการด าเนินงานพัฒนา
รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนไทยโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,600.00 
บาท (-สองหมื่นบาทถ๎วน-) 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครอง  ในพ้ืนที่ต๎นแบบการแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนโดยใช๎ HCSF Model อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีมีดังนี้ 

การบรรยาย เรื่อง 
- ปลอดภัยไว๎กํอน 
- เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุํน 

1) การสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว 
2) เพศคุยได๎ในครอบครัว 

แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง 
- แนะน าตัวผํานภาพ 



 

- ย๎อนรอยวัยรุํน 
- การคุยกับลูกวัยรุํนด๎วย I – message 
 

วิธีการประเมินผล 
๑. จากการประเมินความเข๎าใจของผู๎เข๎าอบรม จากการท าแบบทดสอบความรู๎ปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครอง ในพ้ืนที่ต๎นแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนโดยใช๎ HCSF Model 
อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งหมด 75 คน แจกแบบทดสอบแกํผู๎เข๎ารํวม
การประชุมจ านวน 75 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 75 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมโครงการ 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ เทํากับ 8.37 จัดอยูํในระดับ ดีมาก และหลังจากเข๎ารํวมโครงการ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีความรู๎เพิ่มขึ้น เทํากับ 10.71 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 

 2. จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมการประชุมซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งหมด 75 คน แจก
แบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมการประชุมจ านวน 75 ชุด ได๎รับแบบสอบถามคืน 70 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 93.33 โดย
ผู๎เข๎ารํวมการประชุมมีความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับมากถึงมากท่ีสุด 

ผลการด าเนินงาน 
ผู๎ปกครองวัยรุํน บุคลากรสาธารณสุข, คร,ู แกนน าชุมชน, แกนน านักเรียน เกิดการมีสํวนรํวม และ

แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติกิจกรรม ท ากิจกรรม แนะน าตัวผํานภาพ เพื่อเลําถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง ย๎อนรอย
วัยรุํน นึกถึงสมัยที่ยังเป็นวัยรุํนในอดีต มีการฝึกท าบทบาทสมมติการคุยกับลูกวัยรุํนด๎วย I – message 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 เกิดรูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนตํอชุมชน ภาพรวมของอ าเภอ โดยกลุํมผู๎ปกครองวัยรุํน
ส าคัญในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 - 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลักดันเรื่องปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครองให๎เป็นวาระของจังหวัด เพื่อให๎ทุก
ภาคสํวนเห็นความส าคัญในการดูแล และแก๎ไขปัญหาวัยรุํนในทุกมิติอยํางตํอเนื่อง เป็นการสร๎างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคําเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตํอไป



 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุ่นแก่ผู้ปกครอง 
ในพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยใช้ HCSF Model 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย โดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมท่ี 4 : เวทีชุมชน 
ประเมินผล HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยกระบวนการการมี

ส่วนร่วม  
 

หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให๎พํอแมํต๎องประกอบอาชีพนอกบ๎าน สํงผลให๎สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอํุน เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแล และชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับ
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข๎ามชาติ ท าให๎เยาวชนถูกกระตุ๎นด๎วยสิ่งเร๎า เชํน    
สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหลํานี้มีผลท าให๎เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมํเหมาะสม ด๎วยการขาด    
วุฒิภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไมํเหมาะสม 
และขาดความเข๎าใจเรื่องเพศศึกษา จึงสํงผลให๎เกิดการตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค ์

ปัญหาแมํวัยรุํนตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขจากข๎อมูล  
ที่ผํานมาของรายงานจากยูนิเชฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบวํา แมํวัยรุํนอายุต่ ากวํา 20 ปี ของไทย     มี
จ านวนสูงถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจากสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุํนที่ผํานมาโดยใน
เขตสุขภาพที่ 3 พบวําอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ในปี 2556 - 2558 มีแนวโน๎ม           ลด
ต่ าลง (56.1, 52.5 และ 48.2 ตามล าดับ) แตํอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุ 15 - 19 ปี                 ในปี 
2556 - 2558 ยังคงสูงเกินเกณฑ์ (18.3, 17.2 และ 14.2 ตามล าดับ) ในปี 2560 พบวํา อ าเภอสวํางอารมณ์ มี
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 40.95 ตํอพันประชากรและมีร๎อยละอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า ใน
มารดาอายุ 10 - 19 ปี 172 ตํอพันประชากร จากผลการส ารวจในครั้งนี้ก็พบวํา ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน
สํงผลกระทบกับปัญหาตําง ๆ ได๎แกํ ปัญหาคุณภาพการเลี้ยงดู ปัญหาพัฒนาการเด็ก           ปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมในระยะยาว 

             เนื่องจากวัยรุํนที่ตั้งครรภ์ไมํพร๎อมมีอายุน๎อยลงมาก วัยรุํนเหลํานี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับ
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุํนบางคนไมํทราบวําตนเองตั้งครรภ์ ท าให๎ไมํได๎ดูแลสุขภาพรํางกาย และไมํได๎รับ
อาหารเสริม บุตรของแมํวัยรุํนมักประสบปัญหาสุขภาพไมํสมบูรณ์แข็งแรง น้ าหนักน๎อย บางรายหาทางออก           
โดยวิธีการท าแท๎ง ผลจากการท าแท๎งที่ไมํปลอดภัย อาจท าให๎เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได๎ 
บางรายก็ต๎องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของแมํวัยรุํนในอนาคต 

  เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3       
โดยมีพ้ืนที่น ารํองคือ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎ด าเนินการศึกษาวิจัย    
เชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนารูปแบบการแก๎ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน ของวัยรุํน ครู ผู๎ปกครอง 
บุคลากรสาธารณสุข ภาคีเครือขํายในชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ า เภอ                 
โดยใช๎กระบวนการ HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีแล๎วนั้น ซึ่งได๎ทัศนคติ 
มุมมองจากผู๎ปกครอง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาทางเพศของวัยรุํน รวมถึงการแก๎ไขและปูองกัน
ปัญหาในกิจกรรมกลุํม ดังนั้นเพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปของ HCSF Model มาแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนอยําง
แท๎จริงตามบริบทของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 จึงจัดโครงการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์           



 

ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมด๎วย HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4 : เวทีชุมชน ประเมินผล HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี ด๎วยกระบวนการการมีสํวนรํวม เพ่ือสะท๎อนผลการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย   โดย HCSF Model มาใช๎ให๎เป็นรูปธรรม และขยายผลในพ้ืนที่ที่พบปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุํนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 

1. เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายในชุมชน ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน          
อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 2. เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนผลแนวทางการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน อ าเภอสวํางอารมณ์      
จังหวัดอุทัยธานี 
 3. เพ่ือให๎เกิดรูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน ที่เหมาะสมตามบริบทของอ าเภอสวําง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ระยะเวลาในการจัด 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห๎องประชุมโรงพยาบาลสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินการเบิกจํายจากงบประมาณสนับสนุนจาก UNICEF ในการด าเนินงานพัฒนา
รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนไทยโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16 ,300.- 
บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันสามร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดดังนี้ 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวม
ด๎วย HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4 : เวทีชุมชน 
ประเมินผล HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด๎วยกระบวนการการมีสํวน
รํวม มีดังนี ้

แบํงกลุํมอภิปราย “รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวน
รํวม HCSF Model  ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี”. 

แบํงกลุํมประเมินผลจากกระบวนการการมีสํวนรํวม HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวําง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

กลุ่มที่ 1 ประเมินผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วย Hospital 
  การด าเนินงานในบทบาทของสถานบริการสาธารณสุข 

- รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา จากระบบดูแลชํวยเหลือ การคัดกรอง SDQ (ในระบบการศึกษา)
รวบรวมข๎อมูลจากชุมชน และอสม ในการคัดกรองวัยรุํน (นอกระบบการศึกษา) 

- จัดตั้งคลินิกวัยรุํนในรพ. และ รพ.สต 
- สนับสนุนวิชาการให๎กับภาคีเครือขําย 
- พัฒนาศักยภาพด๎านการดูแลสุขภาพวัยรุํน 



 

- จัดตั้ง admin แตํละ รพ.สต. และเชิญผู๎น าชุมชน/แกนน าชุมชน เข๎ามาในกลุํม 
- กระจายถุงยางให๎ อสม. และมีตู๎ใสํถุงยางไว๎ที่ศาลากลางหมูํบ๎าน และปั๊มน้ ามันหยอด

เหรียญ เพ่ิมสถานประกอบการ ร๎านกาแฟ รีสอร์ต โฮมสเตย์ หรือสถานที่วัยรุํนเข๎าถึงได๎งํายตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

- คุมก าเนิดก่ึงถาวรในวัยรุํนกลุํมเสี่ยง (วัยรุํนหลังคลอด อายุไมํเกิน 20 ปี) 
- ติดตามลูกจากแมํวัยรุํน พัฒนาการ โภชนาการ (เยี่ยมแมํหลังคลอด และลูก 7, 15, 45 ; 

ติดตามตํอเนื่อง 5 ปี) 
- ระบบสํงตํอระหวํางชุมชน และโรงเรียน รับเด็กที่พบกลุํมเปราะบางมายังห๎องให๎ค าปรึกษา

ของโรงพยาบาลชุมชน และสํงตํอ รพท. รพ.อุทัยธานี (รร./ชุมชน  รพช.  รพท.) 

กลุ่มที่ 2 ประเมินผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วย Community 
  กิจกรรมโครงการ 

- โครงการเยาวชนวัยใสไมํท๎องกํอนวัยหํางไกลโรคเอดส์ 
- โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 
- โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ด๎านทักษะกีฬา 
- โครงการเยี่ยมบ๎านคุณแมํวัยใส (สภาเด็ก) 
- โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให๎มีคุณธรรม 
การสนับสนุนทรัพยากร 
- บุคลากร 
- สถานที่ 
- งบประมาณ 
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย 
การบูรณาการงานรํวมกันกับ พมจ. อน. เรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และรพ.สต. ในพื้นที่ท า

ให๎ทราบข๎อมูลอัตราของคุณแมํวัยใสและสามารถหาแนวทางปูองกันแก๎ไขได๎ 
การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 
การสร๎างแอฟพลิเคชั่น (Application) กลุํมตําง ๆ ในสื่อ Social ตําง ๆ รณรงค์ตําง ๆ  

กลุ่มที่ 3 ประเมินผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วย School 

 
 



 

สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
 

 

กลุ่มที่ 4 ประเมินผลจากกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วย Family 
- แสดงความรักกับลูกหลานทุกวัน เชํน กอด, ถามไถํ, ทานข๎าวรํวมกัน และพูดเชิงบวกให๎

ค าแนะน า 
- พัฒนาทักษะสื่อสารเชิงบวกที่มีตํอตนเอง ด๎านอารมณ์ และการจัดการอารมณ์ 
- การพูดคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกในครอบครัว 
- การพัฒนาตนเองให๎รู๎เทําทันเทคโนโลยีสมัยใหมํ เชํน Facebook และ Line 
- ถ๎าเกิดปัญหาขึ้นแล๎วต๎องยอมรับปัญหาและรํวมกันแก๎ไขปัญหากับลูกได๎ 
- พํอแมํต๎องท าหน๎าที่ตํอไปนี้คือ เป็นพํอ แมํ เพื่อน ครู และหมอ 
- ควรมีการพัฒนาทักษะพํอแมํวัยรุํน (ให๎ได๎พํอแมํในดวงใจ ในฝัน) 
- เวทีพํอแมํ มาพูดคุย ปรับทัศนคติ 
 

วิธีการประเมินผล 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมการประชุมซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งหมด 25 คน แจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจแกํผู๎เข๎ารํวมการประชุมจ านวน 25 ชุด ได๎รับแบบประเมินความพึงพอใจคืน 25 ชุด คิด
เป็นร๎อยละ 100 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผู๎ปกครองวัยรุํน บุคลากรสาธารณสุข, ครู, แกนน าชุมชน, แกนน านักเรียน เกิดการมีสํวนรํวม 
แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก๎ไขปัญหา จนได๎แนวทางกระบวนการการมีสํวนรํวม HCSF Model ในพ้ืนที่
ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 ภาคีเครือขํายในชุมชน วัยรุํน ครู ผู๎ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีสํวนรํวม โดยการแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก๎ไขปัญหา จนเกิดรูปแบบการแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนไทย ด๎วย HCSF Model ที่เหมาะสมตามบริบทของอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี 



 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 - 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลักดันเรื่องปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครองให๎เป็นวาระของจังหวัด เพื่อให๎ทุก
ภาคสํวนเห็นความส าคัญในการดูแล และแก๎ไขปัญหาวัยรุํนในทุกมิติอยํางตํอเนื่อง เป็นการสร๎างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคําเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตํอไป



 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย โดยใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมท่ี 4 : เวทีชุมชน 
ประเมินผล HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยกระบวนการการมี

ส่วนร่วม  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย 
โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลกระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอ

สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 

 

หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให๎พํอแมํต๎องประกอบอาชีพนอกบ๎าน สํงผลให๎สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอํุน เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแล และชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับ
ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข๎ามชาติ ท าให๎เยาวชนถูกกระตุ๎นด๎วยสิ่งเร๎า เชํน 
สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต สิ่งเหลํานี้มีผลท าให๎เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไมํเหมาะสม ด๎วยการขาด วุฒิ
ภาวะและทักษะ     ในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไมํเหมาะสม 
และขาดความเข๎าใจเรื่องเพศศึกษา จึงสํงผลให๎เกิดการตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ 

  ปัญหาแมํวัยรุํนตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ต๎องได๎รับการแก๎ไข  
จากข๎อมูลที่ผํานมาของรายงานจากยูนิเชฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ. 2552 พบวํา แมํวัยรุํนอายุต่ ากวํา 20 ปี ของ
ไทย มีจ านวนสูงถึง 150,000 คน ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจากสถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุํนที่ผํานมา
โดยในเขตสุขภาพที่ 3 พบวําอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ตํอหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คนปี 
2556 – 2561 มีแนวโน๎มลดต่ าลง (30.98 30.83 และ 24.38 ตามล าดับ) อัตราการตั้ งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุ 
15 - 19 ปี ในปี 2556 – 2561 มีแนวโน๎มลดต่ าลง แตํยังคงสูงเกินเกณฑ์ (17.2 , 14.79 และ 14.44 
ตามล าดับ) ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนสํงผลกระทบได๎แกํ ในปี 2560 พบวํา อ าเภอสวํางอารมณ์ มีอัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี 40.95 ตํอพันประชากรและมีร๎อยละอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า ในมารดาอายุ 10 
- 19 ปี 172 ตํอพันประชากร จากผลการส ารวจในครั้งนี้ก็พบวํา ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนสํงผลกระทบกับ
ปัญหาตําง ๆ ได๎แกํ ปัญหาคุณภาพการเลี้ยงดู ปัญหาพัฒนาการเด็กปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว 

  เนื่องจากวัยรุํนที่ตั้งครรภ์ไมํพร๎อมมีอายุน๎อยลงมาก วัยรุํนเหลํานี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับ
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุํนบางคนไมํทราบวําตนเองตั้งครรภ์ ท าให๎ไมํได๎ดูแลสุขภาพรํางกาย และไมํได๎รับ
อาหารเสริม บุตรของแมํวัยรุํนมักประสบปัญหาสุขภาพไมํสมบูรณ์แข็งแรง น้ าหนักน๎อย บางรายหาทางออก 
โดยวิธีการท าแท๎ง ผลจากการท าแท๎งที่ไมํปลอดภัย อาจท าให๎เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได๎ 
บางรายก็ต๎องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายสํงผลตํอคุณภาพชีวิตของแมํวัยรุํนในอนาคต 

  เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 
โดยมีพ้ืนที่น ารํองคือ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎ด าเนินการศึกษาวิจัย เชิง



 

ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพ่ือพัฒนารูปแบบการแก๎ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน ของวัยรุํน ครู ผู๎ปกครอง 
บุคลากรสาธารณสุข ภาคีเครือขํายในชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ โดยใช๎
กระบวนการ HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีแล๎วนั้น ซึ่งได๎ทัศนคติ 
มุมมองจากผู๎ปกครอง เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาทางเพศของวัยรุํน รวมถึงการแก๎ไขและปูองกัน
ปัญหาในกิจกรรมกลุํม ดังนั้นเพ่ือให๎ได๎ข๎อสรุปจากกิจกรรมที่ 4 ที่ได๎จากเวทีชุมชน และประเมินผล HCSF 
Model มาแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนอยํางแท๎จริงตามบริบทของพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 จึงจัดโครงการ
พัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมด๎วย HCSF Model 
ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลกระบวนการการมีสํวนรํวม ด๎วย 
HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือสรุปผลการพัฒนารูปแบบการแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดย HCSF Model มาใช๎ให๎เป็นรูปธรรม และขยายผลในพ้ืนที่ที่พบปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
 1. เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายในชุมชน ในการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน            
อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 2. เพ่ือให๎เกิดรูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํน ที่เหมาะสมตามบริบทของอ าเภอสวําง
อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ระยะเวลาในการจัด 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินการเบิกจํายจากงบประมาณสนับสนุนจาก UNICEF ในการด าเนินงานพัฒนา
รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนไทยโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16 ,300.- 
บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันสามร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดดังนี้ 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวม
ด๎วย HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมที่ 4 : เวทีชุมชน 
ประเมินผล HCSF Model ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด๎วยกระบวนการการมีสํวน
รํวม มีดังนี ้

น าเสนอ (รําง) รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวม 
HCSF Model  ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

แบํงกลุํม ให๎ข๎อคิดเห็นและปรับปรุง (รําง) “รูปแบบการแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนไทย โดยใช๎
กระบวนการการมีสํวนรํวม HCSF Model  ในพ้ืนที่ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี” 

กลุํมท่ี 1 Hospital 
กลุํมท่ี 2 Community 



 

กลุํมท่ี 3 School 
กลุํมท่ี 4 Family 
 
 

วิธีการประเมินผล 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมการประชุมซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งหมด 25 คน แจกแบบ
ประเมินความพึงพอใจแกํผู๎เข๎ารํวมการประชุมจ านวน 25 ชุด ได๎รับแบบประเมินความพึงพอใจคืน 25 ชุด คิด
เป็นร๎อยละ 100 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผู๎ปกครองวัยรุํน บุคลากรสาธารณสุข, ครู, แกนน าชุมชน, แกนน านักเรียน เกิดการมีสํวนรํวม 
แลกเปลี่ยนแนวทางในการแก๎ไขปัญหา จนได๎แนวทางกระบวนการการมีสํวนรํวม HCSF Model ในพ้ืนที่
ต๎นแบบ อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 ภาคีเครือขํายในชุมชน วัยรุํน ครู ผู๎ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีสํวนรํวม โดยการแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก๎ไขปัญหา จนเกิดรูปแบบการแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุํนไทย ด๎วย HCSF Model ที่เหมาะสมตามบริบทของอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 - 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผลักดันเรื่องปฏิบัติการพัฒนาทักษะการดูแลลูกวัยรุํนแกํผู๎ปกครองให๎เป็นวาระของจังหวัด เพื่อให๎ทุก
ภาคสํวนเห็นความส าคัญในการดูแล และแก๎ไขปัญหาวัยรุํนในทุกมิติอยํางตํอเนื่อง เป็นการสร๎างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณคําเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศตํอไป



 

โครงการพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย 
โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
กิจกรรมที่ 5 : สรุปผลกระบวนการการมีส่วนร่วม ด้วย HCSF Model ในพื้นที่ต้นแบบ อ าเภอ

สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
  

 
 

 

 
 

 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
งบประมาณ 2561 



 

 
 
หลักการและเหตุผล 
  “ยาเสพติด”เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงด าเนินการแก๎ไขอยํางจริงจัง 
ทั้งนี้ เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได๎ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ   
สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งด๎านการเมืองและ         
ความมั่นคงของประเทศ ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ท รงมีความหํวงใย         
ตํอประชาชนชาวไทยเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะกลุํมเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกลุํมที่มีคุณคําอยํางยิ่งตํอ       
การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุํมที่เสี่ยงตํอการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต๎องการเรียนรู๎   
ในสิ่งตํางๆ แตํยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งรํางกายและจิตใจ   
จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบัน           
ได๎ใช๎ชื่อเพ่ือให๎งํายตํอการรณรงค์วํา โครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหา     
ยาเสพติดภายในประเทศให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ โดยความรํวมมือและรวมพลัง
จากภาครัฐและเอกชน กระตุ๎นและปลุกจิตส านึกของปวงชนในชาติให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนัก         
วําการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใชํหน๎าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แตํทุกคน      
ในชาติจะรํวมแรงรํวมใจกันเป็นพลังของแผํนดินที่จะตํอสู๎และเอาชนะปัญหายาเสพติดให๎ได๎โดยเร็ว            
โดยทรงมีพระประสงค์มุํงเน๎นการรณรงค์ในกลุํมเปูาหมายหลัก คือ วัยรุํนและเยาวชน โดยกลวิธีสร๎างกระแส             
การแสดงพลังอยํางถูกต๎องโดยไมํข๎องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิตให๎แกํเยาวชนในชุมชน 
จัดระบบการบ าบัดรักษารองรับภายใต๎โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสูํสังคมและปูองกัน
การกลับมาเสพซ้ า ตลอดจนการสร๎างเครือขํายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพ่ือรํวมกันรณรงค์
และจัดกิจกรรมปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให๎กับชีวิต เพ่ือให๎เกิดคํานิยม    
ของการเป็นหนึ่งโดยไมํต๎องพ่ึงยาเสพติด ดังนั้น โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงเริ่มด าเนินงานมาตั้งแตํ    
ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได๎รับมอบหมายท าหน๎าที่เลขานุการ
โครงการเพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเกํงและคนที่มีอุดมการณ์                       
ที่จะสร๎างกิจกรรมดีๆ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดรํวมกัน สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา     
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานกรมคุมประพฤติ เน๎นการชํวยเหลือดูแล
สมาชิกและพัฒนาสมาชิกให๎มีคุณภาพและมีความสุข การด าเนินงานภายใต๎แนวคิด “ปรับทุกข์ สร๎างสุข 
แก๎ปัญหา พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํม อาศัยกระบวนการกลุํมให๎
เกิดความสนุก พร๎อมกับการพัฒนาทักษะตํางๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ และความต๎องการของตนเอง      
รู๎จักเห็นใจผู๎อ่ืน มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม (ดี) มีความสามารถ ในการรู๎จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ
ตัดสินใจแก๎ปัญหา แสดงออกได๎อยํางเหมาะสม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู๎อ่ืน (เกํง) มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิต มีความสงบสุขทางใจ และสามารถด าเนินชีวิตอยํางเป็นสุข (สุข) รวมทั้งจัดบริการเพ่ือให๎โอกาส
ส าหรับการแสดงออกถึงพลังสร๎างสรรค์ ที่มีอยูํของวัยรุํนในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันทางจิต      
และปูองกันแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุํนเชิงรุกในพ้ืนที่ที่เสี่ยงตํอการเกิดปัญหาวัยรุํนได๎งําย 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต เป็นศูนย์วิชาการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งมีบทบาทหน๎าที่     
ในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพเครือขํายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข  เพ่ือให๎เครือขํายสามารถ



 

ด าเนินการสร๎างเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ อีกทั้งให๎ประชาชน          
ทุกกลุํมวัย มีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตและมีระบบเฝูาระวังปัญหาสุขภาพจิตที่พบบํอย          
และได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแก๎ไขปัญหาวัยรุํนในพ้ืนที่ สอดคล๎องกับนโยบายการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 : การพัฒนาสุขภาพจิตตามกลุํมวัย โดยเฉพาะในกลุํม
วัยรุํน ได๎ตอบรับนโยบายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ่ือสํงเสริมให๎ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ในพ้ืนที่มีการดูแลชํวยเหลือเด็กกลุํมเสี่ยง การพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับวัยรุํนเปิดพ้ืนที่
สร๎างสรรค์ให๎วัยรุํน และเยาวชนได๎แสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาทักษะให๎กับแกนน าชมรม 
TO BE NUMBER ONE ให๎มีทักษะในการชํวยเหลือสมาชิกด๎วยกัน จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขําย
การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเครือขํายการ
ด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในพ้ืนที่เขตบริการสุขภาพท่ี 3 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 

2. เพ่ือสนับสนุนเครือขํายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ให๎จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์โดยการ
สนับสนุนของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3  

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด  
 4. เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและด าเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE                 
ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน ในหนํวยงานกรมราชทัณฑ์ และในหนํวยงานกรมคุมประพฤติ 
 
ระยะเวลาในการจัด 
 วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากเงินงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการ : ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพตามชํวงวัย กิจกรรมหลักที่ 
1.3 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยรุํน ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํง เสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต
ประชาชนทุกกลุํมวัย โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กกลุํมเสี่ยง จ านวน 99,700.- บาท (-เก๎าหมื่นเก๎า
พันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน-) 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561 
 มีดังนี ้

 ทิศทางและนโยบายการด าเนินงานโครงการรณรงค์ และปูองกันปัญหายาเสพติด “TO BE 
NUMBER ONE” 

 บทบาทของกรมสุขภาพจิตในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางการด าเนินงานและการ
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ในหนํวยงานกรมราชทัณฑ์ และในหนํวยงาน
กรมคุมประพฤต ิ

 แนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 



 

 แนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
 จัดท าแผนการแก๎ไขปัญหายาเสพติดผํานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด       

ในชุมชน ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในหนํวยงานกรมราชทัณฑ์ และในหนํวยงานกรม
คุมประพฤติ 

 น าเสนอผลการจัดท าแผนการแก๎ไขปัญหายาเสพติดผํานโครงการ  TO BE NUMBER ONE       
ในระดับจังหวัด ในชุมชน ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ และในหนํวยงานกรมราชทัณฑ์ 
และในหนํวยงานกรมคุมประพฤติ 

วิธีการประเมินผล 
1. จากแบบส ารวจความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE 

NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการซึ่งใช๎แบบส ารวจความพึงพอใจ 
โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด 120 คน วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ แจกแบบส ารวจแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ
จ านวน 120 ชุด ได๎รับแบบส ารวจคืน 112 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 93.33 โดยผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอ
โครงการในภาพรวม คิดเป็น ร๎อยละ 98.50 

2. จากการสังเกตผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎มีการสนับสนุนให๎ ผู๎รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE 
เขตสุขภาพท่ี 3 จ านวน 5 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดชัยนาท) ในแตํละระดับ ได๎แกํในระดับจังหวัด ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หนํวยงานกรม
ราชทัณฑ์ และหนํวยงานกรมคุมประพฤติ รํวมกับบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานยาเสพติดในระดับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รํวมกันวิเคราะห์ปัญหาในแตํละระดับ และการเตรียมตัวกํอนการประกวด พร๎อม
ทั้งวางแผนการบูรณาการงาน และบันทึกลงนามความรํวมมือโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพท่ี 3 รํวมกัน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 130 คน ได๎แก ํ
ผู๎รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 5 จังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดชัยนาท) ประกอบด๎วย ผู๎แทน/  แกนน าจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE, ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน, ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา, ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
หนํวยงานกรมราชทัณฑ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหนํวยงานกรมคุมประพฤติ และบุคลากร
สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานยาเสพติดในระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยากรและคณะท างาน ดังนี้ 
  ผู๎เข๎ารํวมโครงการจาก จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 28 คน 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการจาก จังหวัดอุทัยธานี  จ านวน 24 คน 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจาก จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 คน 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจาก จังหวัดพิจิตร  จ านวน 23 คน 
ผู๎เข๎ารํวมโครงการจาก จังหวัดชัยนาท  จ านวน 30 คน 
วิทยากรและคณะท างาน    จ านวน 10 คน 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 



 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีระดับความพึงพอใจตํอโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE 
NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 112 คน คิดเป็นร๎อยละ 98.50 

3. ผู๎แทนแตํละองค์กรบันทึกลงนามความรํวมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER ONE เขตสุขภาพท่ี 3 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 เกิดการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมตํางๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและ
ด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในสถานประกอบการ ในชุมชน ในหนํวยงานกรมราชทัณฑ์ 
หนํวยงานกรมคุมประพฤติ และในระดับจังหวัด ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 

1. สิ่งที่ดีที่สุด ในการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE  
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 คืออะไร 
 - ได๎รับข๎อมูลตํางๆ และแนวทางการพัฒนาโครงการ/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

- ได๎รับรู๎ข๎อมูลส าคัญกับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ / KM เกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE 
- ได๎แนวคิดกรอบกิจกรรม รูปแบบในการน าไปพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ตํอไป 
2. สิ่งที่ ควรปรับปรุงมากท่ีสุด ในการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือขํายการด าเนินงาน TO BE 

NUMBER ONE เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 คืออะไร 
 - ควรมีการแนะน าสมาชิกเครือขําย  

- ควรมีเวลาจัดอบรมให๎มากขึ้น 
- สถานที่ควรมีพื้นที่มากกวํา 
3. หัวข๎อ / เนื้อหา ที่ต๎องการให๎เพิ่มเติมในการสัมมนาครั้งถัดไป 
- ข๎อมูลการด าเนินการของชมรมที่เพ่ิงตั้งใหมํ 
- ประเด็นหลัก ค าแนะน า กลยุทธ์ ที่จะท าให๎ก๎าวขึ้นในระดับถัดไป 
- การสร๎างพ้ืนฐานความรู๎ในการท างานเก่ียวกับงาน TO BE NUMBER ONE ให๎มากขึ้น 
- ความรู๎เกี่ยวกับบทบาทของชมรม TO BE NUMBER ON ที่มีผลตํอภาพรํวมของสังคม 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - สรรหาและสนับสนุนวิทยากร / COACH TO BE NUMBER ONE ให๎ความรู๎ หนํวยงานตําง ๆ            
ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือเป็นการเชิญชวนให๎จัดตั้งชมรม และสามารถให๎หนํวยงานตระหนักถึงการจัดตั้งชมรม และ
ชํองทางในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในการขับเคลื่อนชมรม 

- ก าหนดเป็นนโยบายให๎เจ๎าภาพแตํ่ละ Setting รํวมพัฒนารูปแบบในการแสวงหา / ขยายเครือขําย
และสร๎างความเข๎มแข็งในการด าเนินการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ให๎ครอบคลุมทุกระดับ 



 

ในชุมชน/หมูํบ๎าน สถานศึกษาและสถานประกอบการ สื่อสารเชิญชวนให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม สร๎างกระแส 
จัดกิจกรรมรณรงค์การด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE อยํางตํอเนื่อง 

- พัฒนารูปแบบและชํองทางให๎เยาวชนอายุ ๖ - ๒๔ ปี เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE         
อยํางตํอเนื่อง 

- สร๎างศักยภาพให๎แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ในพ้ืนที่  ให๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
แบบบูรณาการรํวมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ผู๎บริหารระดับจังหวัดที่
รับผิดชอบแตํละประเภท ควรมีการเยี่ยมเสริมพลัง และสร๎างขวัญก าลังใจให๎ชมรม TO BE NUMBER ONE 
แ ล ะ ส ม า ชิ ก อ ยํ า ง ส ม่ า เ ส ม อ



 



 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE 
งบประมาณ 2561 

 
 

  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบสร๎างสุขโดยใช๎โปรแกรมสร๎างสุขกลุํมวัยท างานในชุมชนและ 

            สถานประกอบการ  เขตสุขภาพท่ี 3  ปีงบประมาณ 2561 

2. หลักการและเหตุผล 

     ปัญหาด๎านสุขภาพจิตเป็นปัญหาด๎านสาธารณสุขที่มีความส าคัญที่องค์การอนามัยโลกให๎ความส าคัญ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับคนวัยท างาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันต๎องรับภาระในการรับผิดชอบดูแลตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงต๎องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมท าให๎เกิดความเครียด 
มีปัญหาครอบครัว สัมพันธภาพเปราะบาง เกิดความขัดแย๎งได๎งําย สํงผลกระทบตํอประสิทธิภาพในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในทั่วโลกที่พบบํอย คือ โรคซึมเศร๎า 
ประมาณ 300 ล๎านคน และภาวะเครียด โรควิตกกังวล ประมาณ 260 ล๎านคน โดยองค์การอนามัยโลกไ ด๎
ประมาณการณ์วํามีกวํา 8 แสนคน ที่ตายจากการฆําตัวตายในแตํละปี จากข๎อมูลการส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พบวําสถานการณ์ปัญหาการฆําตัวตายของประเทศไทย ในปี 2559 
ประเทศไทยมีผู๎ที่ท าร๎ายตนเองจนเสียชีวิต 4,131 คน อัตราการฆําตัวตายเทํากับ 6.4 คน ตํอแสนประชากร 
ชํวงอายุที่มีอัตราการฆําตัวตายตํอแสนประชากรสูงที่สุดคือ 35 -39 ปี ซึ่งสํวนใหญํอยูํในวัยแรงงาน และเป็น
เพศชายมากกวําเพศหญิงถึง 4 เทํา ส าหรับปัจจัยและสาเหตุของการท าร๎ายตนเองในวัยท างาน อันดับหนึ่ง
ได๎แกํ ปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล๎ชิด  รองลงมาคือ น๎อยใจคนใกล๎ชิดดุดํา  ความรักความหึงหวง  ซึมเศร๎า  
โรคทางจิต  ปัญหาเศรษฐกิจ  และดื่มสุราเพิ่มข้ึน 

 จากบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตผํานสายดํวน 1323 สถิติผู๎ขอรับบริการ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของวัยท างาน พบวํา ปัญหาทางจิตเวชเป็นปัญหาส าคัญล าดับแรกที่วัยท างานเข๎ามา
รับบริการปรึกษามากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล เชํน ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย 
โรคเรื้อรัง มีหนี้สิน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว และซึมเศร๎า ตามล าดับ ซึ่งสอดคล๎องกับการส ารวจ
สุขภาพจิต (ความสุข) คนไทยโดยส านักงานสถิติแหํงชาติ แยกตามองค์ประกอบหลักของสุขภาพจิต 5 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านความรู๎สึกที่ดีและด๎านการมีความรู๎สึกที่ไมํดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสภาพจิตใจและสมรรถภาพ
จิตใจ ด๎านคุณภาพของจิตใจและปัจจัยสนับสนุน จากผลส ารวจความสุขคนไทย พ.ศ.2558 พบวํา 



 

องค์ประกอบที่อํอนแอที่สุดคือ สมรรถภาพของจิตใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ผู๎อื่นและจัดการปัญหาตํางๆท่ีเกิดข้ึน 

 ดังนั้นเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพของจิตใจด๎วยการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึง
จัดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบสร๎างสุขโดยใช๎โปรแกรมสร๎างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการสร๎างสุขทั้งในสถานประกอบการและชุมชน โดย
ใช๎โปรแกรมสร๎างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เกิดการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้งทางด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม สํงเสริมให๎คนวัยท างานสามารถดูแลสุขภาพจิตของ
ตนเอง ครอบครัวและคนรอบข๎างได๎ เพ่ือน าไปสูํคนวัยท างานยุค 4.0 “ปรับตัวได๎ ในเป็นสุข สนุกไมํเครียด” 
คือคนวัยท างานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตลอดจนชุมชนมีความสามัคคี เข๎มแข็ง และมีความสุข เกิด
ความตระหนักและมีความเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตตํอไป 

 

 

3.วัตถุประสงค ์

 3.1  เพื่อเสริมสร๎างความสุขคนวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ ด๎วญโปรแกรมสร๎างสุขวัย
ท างาน และค๎นหาคนวัยท างานกลุํมเสี่ยงเพ่ือได๎รับการดูแลชํวยเหลืออยํางตํอเนื่องตามมาตรฐานสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน 

 3.2  เพ่ือเกิดการวางแผนและแนวทางในการดูแลชํวยเหลือกลุํมเสี่ยงวัยท างาน ตามมาตรฐานการ
สํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 4.1 เชิงปริมาณ ก าหนดคําเปูาหมายระดับคะแนนความสุขอยูํในเกณฑ์มีความสุขเทํากับคนทั่วไป
หรือสูงกวํา (คะแนน 28 คะแนนขึ้นไป) 

  -  การปะเมินผลแบํงเป็น 2 ครั้ง ใช๎แบบประเมินความสุขคนไทย 15 ข๎อ ของกรมสุขภาพจิต โดย
ประชาชนวัยท างานกลุํมเปูาหมายที่มีระดับคะแนนความสุขจากการประเมินครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามคํา
เปูาหมายอยูํแล๎ว และเม่ือประเมินครั้งที่ 2 ควรอยูํในเกณฑ์เดิมหรือสูงขึ้น 

 4.2 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  

วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2561 ถึง 1 เมษายน 2561 ณ บริษัทมโนรมย์ฟุตแวร์ จ ากัด อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 



 

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ วัดลาดทิพรส อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลเก๎าเลี้ยว อ าเภอเก๎าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลต าบลเขาคีริส  อ าเภอพรานกระตําย จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.หนองนกชุม  อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ หมูํ 3 บ๎านเริงกะพง ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ตลุก อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลหนองมะโมง  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ วัดบ๎านปุาพริก ต าบลทุํงโพ  อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.เขาข้ีฝอย อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ทุํงมน ต าบลไผํเขียว อ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.คลองคะเชนทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ห๎วยพุก  อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 

วันที่ 24 พฤาภาคม 2561 ณ รพ.สต.เขาทราย  อ าเภอทับคล๎อ  จังหวัดพิจิตร 

6. งบประมาณโครงการ 

งบประมาณ  : คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่  3 
ปีงบประมาณ 2561  แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการ สร๎างความมั่นคงตามชํวงวัย 
กิจกรรมที่ 2.1 สร๎างความมั่นคงในวัยท างาน งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 187,000.00 บาท (-หนึ่งแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ส าหรับ เป็นคําใช๎จํายดังนี้ 

 1) จังหวัดนครสวรรค์ : เปูาหมาย 120 คน ประกอบด๎วย ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 -59 
ปี ในชุมชน จ านวน 99 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน งบประมาณจ านวน 34,500 บาท (สาม
หมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 วันที่ 18 เมษายน 2561 อ าเภอตาคลี : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 บาท  

(-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 



 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    640 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําวัสดุประกอบการอบรม     จ านวน    200 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน    490 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์     จ านวน    960 บาท 

     รวม   11,090.- บาท 

 วันที่ 19 เมษายน 2561 อ าเภอลาดยาว : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    480 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําวัสดุประกอบการอบรม     จ านวน    200 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน    490 บาท 

     รวม   9,970.- บาท 

 วันที่ 20 เมษายน 2561 อ าเภอเก้าเลี้ยว : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    480 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 



 

 - คําวัสดุประกอบการอบรม     จ านวน    200 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน    490 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์     จ านวน    630 บาท 

     รวม   10,600.- บาท 

  รวมงบประมาณในจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
31,660 บาท และมีเงินเหลือจํายจ านวนเงิน 2,840.- บาท (สองพันแปดร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 

 2) จังหวัดก าแพงเพชร : เปูาหมาย 120 คน ประกอบด๎วย ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 -59 
ปี ในชุมชน จ านวน 99 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน งบประมาณจ านวน 34,500 บาท   
(สามหมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อ าเภอพรานกระต่าย : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ าเภอทรายทองวัฒนา : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 อ าเภอปางศิลาทอง : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 



 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 ค่าใช้จ่ายรวม 3 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 

 - คําเบีย้เลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน  2,120 บาท 

 - คําวัสดุประกอบการอบรม     จ านวน    600 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน  1,470 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์     จ านวน  1,200 บาท 

     รวม   5,390.- บาท 

  รวมงบประมาณในจังหวัดก าแพงเพชรทั้งสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) 31,790 บาท และมีเงินเหลือจํายจ านวนเงิน 2,710.- บาท (สองพันเจ็ดร๎อยสิบบาทถ๎วน) 

 3) จังหวัดชัยนาท : เปูาหมาย 120 คน ประกอบด๎วย ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 -59 ปี ใน
ชุมชน จ านวน 66 คน ในสถานประกอบการ จ านวน 33 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน 
งบประมาณจ านวน 34,500 บาท   (สามหมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 วันที่ 28, 29, 30 มีนาคม และ 1เมษายน 2561 อ าเภอมโนรมย์  : เปูาหมาย 40 คน 
งบประมาณจ านวน 12,100.00 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 4 มื้อ) จ านวน  4,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (4 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  2,400 บาท 

 - คําวัสดุประกอบการบรรยาย     จ านวน    200 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการบรรยาย    จ านวน    490 บาท 

     รวม   7,090.- บาท 

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 อ าเภอสรรพยา : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 



 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    800 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   9,600.- บาท 

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อ าเภอมโนรมย์ : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    640 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากรบรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิง      จ านวน    500 บาท 

     รวม   9,940.- บาท 

 ค่าใช้จ่ายรวม 2 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน    980 บาท 

 - คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม    จ านวน    400 บาท 

     รวม   1,380.- บาท 

 รวมงบประมาณในจังหวัดชัยนาททั้งสิ้น (สองหม่ืนแปดพันสิบบาทถ้วน) 28,010 บาท และมี
เงินเหลือจํายจ านวนเงิน 6,490.- บาท (หกพันสี่ร๎อยเก๎าสิบบาทถ๎วน) 

 4) จังหวัดอุทัยธานี : เปูาหมาย 120 คน ประกอบด๎วย ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 -59 ปี 
ในชุมชน จ านวน 99 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน งบประมาณจ านวน 34,500 บาท   (สาม
หมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 อ าเภอหนองฉาง : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 



 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    640 บาท 

     รวม   9,440.- บาท 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 อ าเภอทัพทัน : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    640 บาท 

     รวม   9,440.- บาท 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อ าเภอสว่างอารมณ์ : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางวิทยากรและคณะท างาน   จ านวน    640 บาท 

     รวม   9,440.- บาท 

 ค่าใช้จ่ายรวม 3 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 

 - คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม    จ านวน    600 บาท 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน  1,470 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์     จ านวน  1,500 บาท 

     รวม   3,570.- บาท 

  รวมงบประมาณในจังหวัดอุทัยธานีทั้งสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
31,890 บาท  และมีเงินเหลือจํายจ านวนเงิน 2,610.- บาท (สองพันหกร๎อยสิบบาทถ๎วน) 



 

  5) จังหวัดพิจิตร : เปูาหมาย 120 คน ประกอบด๎วย ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 -59 
ปี ในชุมชน จ านวน 99 คน วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 21 คน งบประมาณจ านวน 34,500 บาท   
(สามหมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อ าเภอเมืองพิจิตร  : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อ าเภอดงเจริญ : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 11,500.00 
บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อ าเภอสว่างอารมณ์ : เปูาหมาย 40 คน งบประมาณจ านวน 
11,500.00 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน-) รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

 - คําอาหารกลางวัน (40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   จ านวน  2,000 บาท 

 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) จ านวน  2,000 บาท 

 - คําตอบแทนวิทยากร บรรยาย 3 คน (8 ชั่วโมง x 600 บาท) จ านวน  4,800 บาท 

     รวม   8,800.- บาท 

 ค่าใช้จ่ายรวม 3 อ าเภอ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 

 - คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางคณะท างาน วิทยากร  จ านวน  2,120 บาท 

 - คําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม    จ านวน    600 บาท 



 

 - คําถํายเอกสารประกอบการอบรม    จ านวน  1,470 บาท 

 - คําน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์     จ านวน  2,000 บาท 

  รวมงบประมาณในจังหวัดพิจิตรทั้งสิ้น (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
32,590 บาท  และมีเงินเหลือจํายจ านวนเงิน 1,910.- บาท (หนึ่งพันเก๎าร๎อยสิบบาทถ๎วน) 

 6) ค่าตอบแทนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความสุขคนไทย  

 - คําตอบแทนเก็บข๎อมูลและบันทึกข๎อมูล (33 ชุด x 20 บาท x 15 อ าเภอ) จ านวน  9,900 บาท 
(เก๎าพันเก๎าร๎อยบาทถ๎วน) 

 รวมใช้งบประมาณโครงการทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  165,840.- 
บาท  และมีเงินเหลือจ่ายจ านวนเงิน 21,160.- บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 

7. เนื้อหาการด าเนินโครงการ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร๎างสุขในวัยท างานแกํประชาชนวัยท างานในชุมชน เขตสุขภาพท่ี 3  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีดังนี ้

๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน 

-  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

-  คัดกรองและประเมินด๎วย 

 แบบคัดกรองโรคซึมเศร๎า ๒Q 

 แบบประเมินความเครียด (ST5) 

 แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การค๎นหาปัจจัยที่ท าให๎คนวัยท างานมีความเครียด” 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การค๎นหาจุดดีของตนเอง”  

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. จับคูํ เพื่อฝึกปฏิบัติเรื่องการบอกจุดดีของผู๎อ่ืน 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “เพ่ิม ๓ อ. ขจัดสุรา สารเสพติด บุหรี่” 



 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. แบํงกลุํม 3 กลุํม เพื่อระดมความคิด/ วิเคราะห์และน าเสนอ  

เรื่อง ครอบครัวอบอุํน 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การมีสมดุลชีวิตด๎วยหลัก ๘-๘-๘” 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การเป็นจิตอาสาและท าประโยชน์ให๎ผู๎อ่ืน” 

บรรยายเรื่อง “การมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ” 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “ความพ่ึงพอใจในสิ่งที่ม”ี 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ประเมินความสุขด๎วยแบบประเมินความสุขคนไทย ๑๕ ข๎อ ของกรม
สุขภาพจิต หลังการจัดกิจกรรม 

สรุปและประเมินผลการอบรม 

8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 8.1 คะแนนเปรียบเทียบการประเมินความสุขคนไทย 15 ข๎อ ของกรมสุขภาพจิต เมื่อประเมิน
ครั้งที่ 2 ควรอยูํในเกณฑ์เดิมหรือสูงขึ้น 

 8.2 คะแนนความพึงพอใจตํอการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด จากการท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตํอการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 
2561 

9. ผลการด าเนินงาน 

 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวนทั้งสิ้น  120 คน รายละเอียดดังนี้ 
 อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 



 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น  120 คน รายละเอียดดังนี้ 
 อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน 

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  



 

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการในจังหวัดชัยนาท จ านวนทั้งสิ้น  120 คน รายละเอียดดังนี้ 
  อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอตลุก  จังหวัดชัยนาท จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน   จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน   จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3    จ านวน   5 คน 

 อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   5 คน 

 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการในจังหวัดอุทัยธานี จ านวนทั้งสิ้น  120 คน รายละเอียดดังนี้ 
  อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 35 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   4 คน 



 

 อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน 

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   5 คน 

 อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   5 คน 

 มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  120 คน รายละเอียดดังนี้ 
  อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 33 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน 

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

   - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   5 คน 

 อ าเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 30 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในรพ.สต.    จ านวน   4 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   4 คน 

 อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 40 คน ประกอบด๎วย 



 

        - ประชาชนวัยท างานที่มีอายุ 15 – 59 ปี ในชุมชน    จ านวน 34 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน   1 คน  

  - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน    จ านวน   1 คน 

  - วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3     จ านวน   4 คน 

10.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

          10.1) ผู๎เข๎าอบรมทั้งสิ้น จ านวน 495 คนมีระดับคะแนนความสุข ดังนี้ 

 จังหวัดนครสวรรค์  

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 54.54   

  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 98.99              

 จังหวัดก าแพงเพชร 

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 82.82  
  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 97.65        

 จังหวัดชัยนาท 

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 60.60  
  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 100       

    จังหวัดอุทัยธานี 

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 78.78   

  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 100            

 จังหวัดพิจิตร 

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 74.74
  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 98.08             

 รวมทั้ง 5 จังหวัด 

  - ก่อนเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 70.30
  - หลังเข้ารับการอบรม ประชาชนวัยท างานมีความสุขเทํากับคนทั่วไปหรือสูงกวํา ร้อยละ 98.99             



 

             10.2) ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด  

- จังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร๎อยละ 92.68 
- จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร๎อยละ 93.47 
- จังหวัดชัยนาท มีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด ร๎อยละ 95.68 
- จังหวัดอุทัยธานี มีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร๎อยละ 92.68 
- จังหวัดพิจิตร มีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร๎อยละ 94.06 

11.  ผลลัพธ์ที่ได้ 

 ประชาชนวัยท างานที่เข๎ารับการอบรมมีความตระหนักและเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น 
สามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต๎นที่เกิดขึ้นกับตนเองได๎ สามารถชํวยเหลือให๎ก าลังใจ เติมเต็มความสุข
ทั้งตํอตนเองและคนในครอบครัวให๎มีความสุขได๎ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 

ทางด๎านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม เมื่อต๎องประสบกับเหตุการณ์ที่สํงผลให๎เกิดปัญหาสุขภาพจิตแกํ
ตนเองและ/หรือคนในครอบครัว จะไมํตื่นตระหนก มีสติ มีความตะหนักและเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตที่
เกิดข้ึน สามารถรับรู๎ประเมินตนเองวําควรจะไปขอรับการปรึกษาและดูแลด๎านสุขภาพจิตที่ถูกต๎องจากแหลํง
ชํวยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล๎บ๎าน  

10.  ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อค้นพบ 
- ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมไมํเพียงพอ ในการจัดอบรมให๎ครอบคลุมทั้ง 7 เครื่องมือ 

11.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/ โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ได๎รับความรู๎จากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และน าไปปรับใช๎ในครอบครัวและชุมชน 
 2. น าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎ประชาชนกลุํมวัยท างานในพ้ืนที่ตํอไป 
 3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโปรแกรมสร๎างสุขเป็นหลักสูตร 2 วัน 

 

 

12. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. พัฒนาพื้นที่ต๎นแบบสร๎างสุขโดยใช๎โปรแกรมสร๎างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ 
ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอ าเภอในเขตสุขภาพท่ี 3 

 2. สํงเสริมและสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสทธิภาพในการดูแลทางสังคมจิตใจ กลุํมเสี่ยงวัยท างานที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต โดยการสนับสนุนองค์ความรู๎ พัฒนาศักยภาพครู ก ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 18 เมษายน 2561 ณ วัดลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์  

    

 

 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาดยาว จ.นครสวรรค์ 



 

  

  

 

  

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 

 

  

 



 

  

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลต าลเขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร 

 

  

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.หนองนกชุม อ.ทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 



 

 

 

   

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านเริงกะพง ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 

  

 



 

  

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ตลุก อ.สรรพยา จ.

ชัยนาท  

     

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลหนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 



 

  

 

   

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าพริก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

 



 

  

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน จ.

อุทัยธานี  

   

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ทุ่งมน อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 



 

 

   

   

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 

  



 

  

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.ห้วยพุก อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 

 

 

 



 

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชน 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ รพ.สต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก เพื่อขยายผลการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรก
กิจกรรมสุข 5 มิติไปใช้โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพระดับ

อ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
หลักการและเหตุผล 
  ในปี พ.ศ. 255๘ ประเทศไทยมีประชากร 65.๑ ล๎านคนในจ านวนนี้มีจ านวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ๑๐.๓ล๎านคนหรือคิดเป็นร๎อยละ 1๖ ของประชากรทั้งหมด ประกอบด๎วยผู๎ชาย ๔.๖ ล๎านคน และผู๎หญิง 
๕.๗ ล๎านคน คิดเป็นอัตราสํวนเพศของประชากรสูงอายุเทํากับผู๎สูงอายุชาย ๘๐ ตํอผู๎สูงอายุหญิง ๑๐๐ คน
ประเทศไทยได๎กลายเป็นสังคมสูงวัยตั้งแตํปี ๒๕๔๘ คือมีสัดสํวนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร๎อยละ ๑๐ 
ประชากรสูงอายุก าลังเพิ่มขึ้นด๎วยอัตราที่เร็วมากคือ สูงกวําร๎อยละ ๔ ตํอปี ในขณะที่ประชากรรวมเพ่ิมขึ้นด๎วย
อัตราเพียงร๎อยละ ๐.๕ เทํานั้น ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ คือมีสัดสํวนประชากรอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไปสูงถึงร๎อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดสํวนประชากรอายุ ๖๐ ปี
ขึ้นไปสูงถึงร๎อยละ ๒๘ ในปี ๒๕๗๔ การเปลี่ยนแปลงด๎านโครงสร๎างประชากรสํงผลให๎รูปแบบการอยูํอาศัยของ
ผู๎สูงอายุไทยได๎เปลี่ยนไป พบวําขนาดครัวเรือนไทยได๎เล็กลงจากเฉลี่ยประมาณ ๕ คนตํอครัวเรือนเมื่อ ๕๐ ปี
กํอน เหลือเพียง ๓ คนในปัจจุบัน สัดสํวนผู๎สูงอายุที่อยูํล าพังคนเดียว และอยูํล าพังกับคูํสมรสมีแนวโน๎มสูงขึ้น 
จากการส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจรํางกาย ครั้งที่ ๕ เมื่อปี ๒๕๕๗ พบวํา โรคที่มักพบในผู๎สูงอายุ 
ได๎แกํ ข๎ออักเสบ/ข๎อเสื่อม โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคอ๎วน ผู๎สูงอายุเกินกวําร๎อยละ ๑๐ มีปัญหา
การข้ึนลงบันได ปัญหาการกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ และร๎อยละ ๔ ผู๎สูงอายุตอนปลายต๎องมีผู๎ดูแลใกล๎ชิด 
 
  การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรผู๎สูงอายุสํงผลกระทบโดยตรงตํองานสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะ
ผู๎สูงอายุมีระบาดวิทยาของโรค ระยะเวลาการเจ็บปุวย ลักษณะทางคลินิก ตลอดจนวิธีการดูแลรักษาแตกตําง
ไปจากประชากรกลุํมอื่น จึงจัดให๎เป็นกลุํมที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพสูง นอกจาการเสื่อมของสภาพรํางกายแล๎ว 
การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคมยังสํงผลโดยตรงตํอสภาพจิตใจของผู๎สูงอายุ จากการส ารวจข๎อมูล
ด๎านสาธารณสุขพบวํา ผู๎สูงอายุยังพบปัญหาสมองเสื่อม ซึมเศร๎า และฆําตัวตาย ดังนั้น เมื่อเกิดการเจ็บปุวยท า
ให๎คําใช๎จํายในการดูแลรักษาสุขภาพสูงกวําประชากรกลุํมอื่น ทั้งนี้การสํงเสริมสุขภาพทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
จะชํวยชะลอการเสื่อมของรํางกาย รวมทั้งเสริมสร๎างพฤติกรรมดีทางด๎านสุขภาพ ความรู๎สึกบวก และสร๎าง
เสริมก าลังใจให๎กับผู๎สูงอายุได ๎
 
  กรมสุขภาพจิตตระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ดังกลําวจึงได๎ก าหนดทิศทางการพัฒนา
สุขภาพจิต ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมสุขภาพจิต และปูองกัน



 

ปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุํมวัย โดยพัฒนาองค์ความรู๎และรูปแบบการด าเนินงานสุขภาพจิตและปูองกัน
ปัญหาสุขภาพจิต เสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายนอกระบบบริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนา
มาตรฐานและรูปแบบการใหบริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตกลุํมวัยผู๎สูงอายุเน๎นการ
เข๎าถึงการดูแลสุขภาพจิตส าหรับผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ได๎แกํ โรคเรื้อรัง โรคซึมเศร๎า และโรคสมองเสื่อม
โดยการคัดกรองภาวะซึมเศร๎าและให๎การดูแลชํวยเหลือทางสังคมจิตใจแกํผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพที่มารับ
บริการในคลินิก NCD / คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน การเสริมสร๎างสุขภาวะทางจิตให๎กับผู๎สูงอายุที่อยูํ
ในชมรมผู๎สูงอายุ โดยพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพจิตตนเองผํานกิจกรรมการสร๎างสุข 5 มิติส าหรับผู๎สูงอายุที่
ติดบ๎าน/ติดเตียง สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให๎สามารถด าเนินการสํงเสริมสุขภาพจิต
และปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนให๎การดูแลชํวยเหลือผู๎สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
   
  จากแนวคิดและยุทธศาสตร์ดังกลําว ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบโดยตรงตํอการ
ด าเนินงานในการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงาน
แก๎ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุํมวัยพ้ืนที่ต๎นแบบทั้งในระบบและนอกระบบสาธารณสุขจึงได๎จัดท าโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู ก เพ่ือขยายผลการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎
โรงเรียนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบต าบลจัดการสุขภาพภายใต๎ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ก ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และเกิดทักษะในการใช๎
เครื่องมือความสุข 5 มิติ ในการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตผู๎สูงอายุ เพ่ือขยายผลการน า
หลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบ ตลอดจนเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สร๎างความเข๎าใจ และเสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีให๎กับบุคลากรผู๎รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งจะเอ้ือให๎เกิดระบบเครือขํายการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช
เข๎มแข็งตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ก ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และเกิดทักษะในการใช๎เครื่องมือความสุข        
5 มิติ ในการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตผู๎สูงอายุ 
 2. เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงาน เกิดการเรียนรู๎ สร๎างความเข๎าใจ และเกิด
ทัศนคติที่ดีแกํการสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตผู๎สูงอายุแกํเครือขํายเขตสุขภาพที่ 3 
 3. เพ่ือเกิดแผนการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียน
ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบ 
 
ระยะเวลาในการจัด 
 ระหวํางวันที่ 2๒ – 2๓ มีนาคม ๒๕๖1 ณ โรงแรมพาราดิโซํ เจ เค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากเงินงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการสร๎างความเข๎มแข็งและอบอํุนของ
ครอบครัวไทย กิจกรรมหลักสร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยผู๎สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมสุขภาพจิตและ



 

ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุํมวัย จ านวน 206 ,688.00 บาท (-สองแสนหกพันหกร๎อยแปดสิบ
แปดบาทถ๎วน-) 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก เพ่ือขยายผลการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรก
กิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบต าบลจัดการสุขภาพภายใต๎ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
เขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้ 

 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- แนวทางการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตผู๎สูงอายุ 
- เข๎าใจผู๎สูงวัย..ความสุขเชิงจิตวิทยาเพ่ือสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในผู๎สูงอายุ 
- การจัดบริการสุขภาพเพ่ือสํงเสริมความสุข ๕ มิติในผู๎สูงอายุ 
- การฝึกผํอนคลายความเครียดในผู๎สูงอายุ 
- แบํงกลุํมฝึกปฏิบัติการสํงเสริมความสุข ๕ มิติในผู๎สูงอายุ 

 วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
- ความส าเร็จการสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในชมรมผู๎สูงอายุ 
- เทคนิคการบูรณาการการดูแลสุขภาพกายใจผู๎สูงอายุด๎วยคูํมือความสุข ๕ มิติ 
- แบํงกลุํมเพื่อวางแผนบูรณาการการดูแลสุขภาพกายใจผู๎สูงอายุด๎วยคูํมือความสุข ๕ มิติ 
 

วิธีการประเมินผล 
๑. จากการประเมินความเข๎าใจของผู๎เข๎าอบรมซึ่งใช๎แบบสอบถาม โดยมีผู๎เข๎าอบรมทั้งหมด 116 คน 

วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเพ่ิมขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู๎หลังการอบรม
อยูํในระดับดีมาก  

 2. จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมการประชุมซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุมทั้งหมด 127 คน แจก
แบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมการประชุมจ านวน 116 ชุด ได๎รับแบบสอบถามคืน 114 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 98.28 
โดยผู๎เข๎ารํวมการประชุมมีความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับมากถึงมากที่สุด            ใน
ภาพรวม ๕ จังหวัด คิดเป็น ร๎อยละ 95.71 

 ๓. เกิดแผนการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียนผู๎สูงอายุใน
พ้ืนที่ต๎นแบบครบทุก 54 อ าเภอ 
 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเพ่ิมขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู๎หลังการอบรม จ านวน 114 คน 

คิดเป็นร๎อยละร๎อยละ 98.28 
- ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.71 



 

- เกิดแผนการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู๎สูงอายุที่สอดแทรกกิจกรรมสุข 5 มิติไปใช๎โรงเรียนผู๎สูงอายุใน
พ้ืนที่ต๎นแบบ จ านวน 54 อ าเภอ 

 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
 เกิดการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู๎สร๎างความเข๎าใจให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดทักษะในการ
ใช๎เครื่องมือความสุข 5 มิติที่หลากหลายน าไปประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ต๎นแบบ รวมถึงได๎
เสริมสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งจะเอ้ือให๎เกิด
ระบบเครือขํายการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชเข๎มแข็งตํอไป 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 
 -  
 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 - 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ควรให๎สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ตรงตามความต๎องการของผู๎สูงอายุ  เพ่ิมสื่อการเรียนรู๎
ทางรายการโทรทัศน์  

- มีการบูรณาการรํวมกับหนํวยงานส าคัญในระดับท๎องถิ่นที่ด าเนินงานด๎านผู๎สูงอายุ ซึ่งเป็นองค์กรที่
อยูํในพื้นที่ ใกล๎ชิดชาวบ๎าน จึงเข๎าใจปัญหาและความต๎องการของคนในพ้ืนที่และผู๎สูงอายุได๎ดี 

- มีการก าหนดแผนปฏิบัติรํวมกันอยํางชัดเจน 
- สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการในภาคประชาสังคม  ท าให๎เกิดชุมชนเข๎มแข็ง สามารถดูแลกันเองภายใน

ชุมชน



 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ก เพื่อขยายผลการน าหลักสูตรสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่สอดแทรก
กิจกรรมสุข 5 มิติไปใช้โรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพระดับ

อ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 
 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการเจ็บปุวยด๎วยโรคติดตํอนั้นสามารถควบคุมและรักษาให๎หายได๎ ด๎วยความรู๎และเทคโนโลยี      
ทางการแพทย์ที่มีความก๎าวหน๎า แตํการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอกลับมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งการเจ็บปุวยด๎วย
โรค      ไมํติดตํอ มักสํงผลกระทบตํออารมณ์และจิตใจ ท าให๎แนวโน๎มการเกิดโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร๎า
สูงขึ้น โดยพบวํากลุํมผู๎ปุวยที่เป็นโรคไมํติดตํอเรื้อรังมีความเสี่ยงตํอการเกิดภาวะซึมเศร๎าสูงกวําคนทั่วไป และ
ยังพบวําคนไทยมีภาวะของโรคซึมเศร๎าตลอดชํวงชีวิตประมาณร๎อยละ 1.8 ของประชากรทั้งประเทศ 
นอกจากนั้นพบวําคนไทยมีแนวโน๎ม การดื่มสุรา การใช๎สารเสพติดมากขึ้น เนื่องจากเชื่อวําชํวยบรรเทา
ความเครียดได๎ ผนวกกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ถดถอย วํางงาน ไมํมีรายได๎ มีหนี้สิน ท าให๎เกิดความเครียด 
และหากสะสมเรื้อรังและเผชิญกับความเครียดตํอไป จะสํงผลให๎เกิดโรคซึมเศร๎าได๎ ท าให๎ปัญหาสุขภาพจิต ใน
ปัจจุบันสูงขึ้น ดังนั้น    การฝึกส ารวจจิตใจตนเอง เข๎าใจ รู๎เทําทัน ยอมรับความเครียดที่เกิดขึ้น และจัดการกับ
ความเครียดนั้นจะเป็นการดูแลสุขภาพจิตตนเองได๎ แตํพบวําประชาชนยังไมํรู๎วําจะดูแลสุขภาพจิตตนเอง
อยํางไร เมื่อไมํรู๎ก็ไมํสามารถบอกหรือสอนคนในครอบครัวได๎ สํงผลให๎ไมํตระหนักและไมํเข๎าใจตํอปัญหา
สุขภาพจิตที่เกิดข้ึน จึงไมํใสํใจในการดูแลตนเองท าให๎เกิดการเจ็บปุวยด๎วยโรคทางจิตเวชตามมา 

กรมสุขภาพจิตมีการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตประชาชนทุกกลุํมวัย โดยโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) มีสํวนส าคัญอยํางมาก ในการ
ด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ในการแก๎ ไขปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ที่ตรงกับ
สภาพปัญหาและบริบทของ  แตํละพ้ืนที่ได๎อยํางครบถ๎วนครอบคลุมในระดับปฐมภูมิ ซึ่งท าหน๎าที่ให๎บริการ
สาธารณสุข แบบผสมผสาน ทั้งด๎าน  การสํงเสริมสุขภาพ การควบคุมและปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยมีจุดเน๎นที่ส าคัญ คือ        การด าเนินงานเชิงรุกที่มุํงเข๎าหาประชาชนและชุมชน เพ่ือ
การสร๎างสุขภาพเป็นหลักโดยใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานรํวมกับประชาชน และภาคีเครือขําย
ในชุมชน 

 ดังนั้นศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได๎จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงาน
สุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยให๎ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุกตั้งแตํก ารตรวจเยี่ยมประเมิน      
คัดกรอง ดูแล และสํงตํอรักษา ผู๎มีปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนมีการติดตามผู๎ผํานการบ าบัดรักษาเมื่อกลับเข๎าสูํ



 

ชุมชน ไมํเกิดตราบาป มีที่ยืนในสังคม และใช๎ชีวิตได๎อยํางมีคุณคํา ดังนั้นเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขในระดับ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่ด าเนินงานสุขภาพจิตนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต๎องมีความรู๎และ
ทักษะด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุํมวัยที่ถูกต๎อง มีความเชี่ยวชาญ ในสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งจะสํงผลให๎ประชาชนมีความรู๎ด๎านสุขภาพจิตที่ถูกต๎อง เกิดความตระหนักและมีความ
เข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน 
  1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให๎มีความรู๎ด๎าน
สุขภาพจิตและจิตเวช และเกิดทักษะในการเฝูาระวังคัดกรองเพ่ือปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ 
  2. เพ่ือให๎บุคลากรระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) สามารถบูรณาการ การ
ด าเนินงานสุขภาพจิตไปรํวมกับองค์กรตําง ๆ ในชุมชนด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม 
 
ระยะเวลาในการจัด 

รุํนที่ ๑ ระหวํางวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัค ปาร์ค พิษณุโลก 
รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
รุํนที่ 3 ระหวํางวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
รุํนที่ 4 ระหวํางวันที่   4 –   5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
รุํนที่ 5 ระหวํางวันที่   8 –   9 มกราคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
รุํนที่ 6 ระหวํางวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 
รุํนที่ 7 ระหวํางวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก 

 
งบประมาณ 
 คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากเงินงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการ : ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎าง
ศักยภาพตามชํวงวัย กิจกรรมหลัก ๑.๓ : สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยรุํน โครงการพัฒนาคุณภาพ
วัยรุํนและเยาวชนไทย จ านวนเงิน 1,828,340.00 บาท  (-หนึ่งล๎านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสามร๎อยสี่สิบ
บาทถ๎วน-) 
 
เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพท่ี 3 มีหัวข๎อดังนี้ 

- โรคจิตเวชเด็กและวัยรุํน 
- พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต ปี 2551 
- โรคทางจิตเวชผู๎ใหญํและการดูแลผู๎ปุวยจิตเวชที่บ๎าน 
- การปูองกันปัญหาการฆําตัวตายและการดูแลชํวยเหลือ เยียวยา วิกฤติสุขภาพจิต (MCATT) ระดับ

ต าบล 
- ทักษะการให๎ค าปรึกษา/การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 
 



 

วิธีการประเมินผล 
1. จังหวัดก าแพงเพชร 
๑.1 การสังเกตจากการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ สนับสนุนให๎ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จาก รพ.

สต. รํวมกันยกตัวอยํางปัญหาทางจิตสังคมในพ้ืนที่ และเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการอบรมในแตํละหัว
ห๎อ 

1.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม ซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์  เข๎ารับการ
อบรมในรุํนที่ 1, 4, 5, 6 และ 7 รวมเป็นทั้งหมด 75 คน แจกแบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 75 ชุด 
ได๎รับแบบสอบถามคืน 75 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบมรมระดับมากถึงมาก
ที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 94.74 

1.3 แบบทดสอบความรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการท าแบบทดสอบพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 75 คน แจกแบบทดสอบ
แกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 75 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 75 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมการอบรม 
ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ เทํากับ 11.36 จัดอยูํในระดับ ดี และหลังจากเข๎ารับการอบรม ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เพ่ิมข้ึน เทํากับ 16.42 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 
 
 2. จังหวัดชัยนาท 

2.1 การสังเกตจากการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สนับสนุนให๎ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต. รํวมกันยกตัวอยํางปัญหาทางจิตสังคมในพ้ืนที่ และเสนอ

แนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการอบรมในแตํละหัวห๎อ 

๒.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม ซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์  เข๎ารับการ
อบรมในรุํนที่ 6 รวมเป็นทั้งหมด 70 คน แจกแบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 70 ชุด ได๎รับ
แบบสอบถามคืน 70 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบมรมระดับมากถึงมากที่สุด 
คิดเป็น ร๎อยละ 95.19 

2.3 แบบทดสอบความรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการท าแบบทดสอบพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 70 คน แจกแบบทดสอบ
แกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 70 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 70 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมการอบรม 
ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ เทํากับ 12.60 จัดอยูํในระดับ ดี และหลังจากเข๎ารับการอบรม ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎
เพ่ิมข้ึน เทํากับ 18.67 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 
 
 3. จังหวัดนครสวรรค์ 



 

3.๑ การสังเกตจากการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สนับสนุนให๎ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต. รํวมกันยกตัวอยํางปัญหาทางจิตสังคมในพ้ืนที่ และเสนอ

แนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการอบรมในแตํละหัวห๎อ 

 

3.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม ซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์ เข๎ารับการ
อบรมในรุํนที่ 1, 2, 4, 6 และ 7 รวมเป็นทั้งหมด 182 คน แจกแบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 182 
ชุด ได๎รับแบบสอบถามคืน 182 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบมรมระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด คิดเป็น ร๎อยละ 95.03 

3.3 แบบทดสอบความรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการท าแบบทดสอบพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 182 คน แจกแบบทดสอบ
แกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 182 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 182 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมการ
อบรม ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ เทํากับ 11.42 จัดอยูํในระดับ ดี และหลังจากเข๎ารํวมโครงการ ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีความรู๎เพิ่มขึ้น เทํากับ 16.44 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 
 
 4. จังหวัดพิจิตร 

4.๑ การสังเกตจากการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สนับสนุนให๎ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต. รํวมกันยกตัวอยํางปัญหาทางจิตสังคมในพ้ืนที่ และเสนอ

แนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการอบรมในแตํละหัวห๎อ 

4.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม ซึ่ง ใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์  เข๎ารับการ
อบรมในรุํนที่ 2, 5 และ 7 รวมเป็นทั้งหมด 103 คน แจกแบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 103 ชุด 
ได๎รับแบบสอบถามคืน 103 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบมรมระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 92.90 

4.3 แบบทดสอบความรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการท าแบบทดสอบพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 103 คน แจกแบบทดสอบ
แกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 103 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 103 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมการ
อบรม ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ เทํากับ 12 จัดอยูํในระดับ ดี และหลังจากเข๎ารํวมโครงการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เพิ่มขึน้ เทํากับ 16.58 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 
 
 5. จังหวัดอุทัยธานี 



 

5.๑ การสังเกตจากการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
สนับสนุนให๎ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข จาก รพ.สต. รํวมกันยกตัวอยํางปัญหาทางจิตสังคมในพ้ืนที่ และเสนอ

แนวทางการแก๎ไขปัญหาที่ได๎จากการอบรมในแตํละหัวห๎อ 

5.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมอบรม ซึ่งใช๎แบบสอบถาม ตามแบบฟอร์มของกอง

แผนงาน กรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข๎อมูลแบบร๎อยละ โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมจากจังหวัดนครสวรรค์  เข๎ารับการ
อบรมในรุํนที่ 3, 4, 6 และ 7 รวมเป็นทั้งหมด 90 คน แจกแบบสอบถามแกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 90 ชุด 
ได๎รับแบบสอบถามคืน 90 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยผู๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบมรมระดับมากถึงมาก
ที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 93.68 

5.3 แบบทดสอบความรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโครงการ 
จากการท าแบบทดสอบพัฒนาศักยภาพผู๎ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โดยมีผู๎เข๎ารํวมอบรมทั้งหมด 90 คน แจกแบบทดสอบ
แกํผู๎เข๎ารํวมอบรมจ านวน 90 ชุด ได๎รับแบบทดสอบคืน 90 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยกํอนเข๎ารํวมการอบรม 
ผู๎เข๎ารํวมอบรมมีความรู๎ เทํากับ 11.32 จัดอยูํในระดับ ดี และหลังจากเข๎ารํวมโครงการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น เทํากับ 16.24 จัดอยูํในระดับ ดีมาก 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู๎ เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 94.74         

โดยหัวข๎อที่ได๎คะแนนมากที่สุด คือ 4.4 วิทยากรเปิดโอกาสให๎สอบถาม/แสดงความคิด คิดเป็นร๎อยละ 97.33 
ข๎อ 1.3 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ข๎อ 1.4 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ ข๎อ 1.5 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ ตรงกับความต๎องการ ข๎อ 3.2 รูปแบบการถํายทอดความรู๎ 
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ ข๎อ 3.3 รูปแบบการถํายทอดความรู๎ เข๎าใจงําย ข๎อ 4.2 วิทยากร สอนเข๎าใจงําย ข๎อ 
4.5 วิทยากรมีความรู๎ในเนื้อหาที่บรรยายคิดเป็นร๎อยละ 96.00 และ ข๎อ 1.1 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เหมาะสม
ทันยุคสมัย ข๎อ 1.2 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เข๎าใจงําย ข๎อ 2.2 สื่อ / เอกสารประกอบการถํายทอดความรู๎ งําย
ตํอการน าไปใช๎ ข๎อ 2.4 สื่อ / เอกสารประกอบการถํายทอดความรู๎ มีความเพียงพอตํอจ านวนผู๎รับความรู๎ ข๎อ 
4.1 วิทยากร สอนตรงกับเนื้อหา และข๎อ 4.4 วิทยากร ตอบข๎อสักถามตรงประเด็น คิดเป็นร๎อยละ 94.67 
ตามล าดับ 

 
ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
 2. จังหวัดชัยนาท 

ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.19 โดยหัวข๎อ
ที่ได๎คะแนนมากที่สุด คือ ข๎อ 1.1 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เหมาะสมทันยุคสมัย 1.3 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ 
น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ และข๎อ 4.4 วิทยากร ตอบข๎อสักถามตรงประเด็น คิดเป็นร๎อยละ 98.57 ข๎อ 1.4 เนื้อหา
ความรู๎ที่ได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ข๎อ 3.2 รูปแบบการถํายทอดความรู๎ สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ ข๎อ 3.4 รูปแบบการถํายทอดความรู๎ น าไปใช๎ได๎ และ ข๎อ 4.1 วิทยากร ตอบข๎อสักถามตรง



 

ประเด็น คิดเป็นร๎อยละ 97.14 และข๎อ 1.5 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ ตรงกับความต๎องการ ข๎อ 2.3 สื่อ / เอกสาร
ประกอบการถํายทอดความรู๎ เหมาะสมกับผู๎รับความรู๎ ข๎อ 3.1 รูปแบบการถํายทอดความรู๎ ทันยุคสมัย ข๎อ 
4.1 วิทยากร สอนตรงกับเนื้อหา และข๎อ 4.2 วิทยากร สอนเข๎าใจงําย คิดเป็นร๎อยละ 95.71 ตามล าดับ 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 

3. จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 95.03 

โดยหัวข๎อที่ได๎คะแนนมากที่สุด คือ ข๎อ 1.3  เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 98.90 
1.2  เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เข๎าใจงําย และข๎อ 4.5 วิทยากร มีความรู๎ในเนื้อหาที่บรรยาย คิดเป็นร๎อยละ 98.35 
และ ข๎อ 1.1 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เหมาะสมทันยุคสมัย คิดเป็นร๎อยละ 97.80 ตามล าดับ 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 

4. จังหวัดพิจิตร 
ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.03 โดยหัวข๎อ

ที่ได๎คะแนนมากที่สุด คือ ข๎อ 1.4  เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร๎อย
ละ 97.09 ข๎อ 1.3 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ คิดเป็นร๎อยละ 96.12 และ ข๎อ 1.1 เนื้อหา
ความรู๎ที่ได๎รับ เหมาะสมทันยุคสมัย ข๎อ 1.5 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ ตรงกับความต๎องการ ข๎อ 4.3 วิทยากรเปิด
โอกาสให๎สอบถาม/แสดงความคิด และข๎อ 4.5 วิทยากรมีความรู๎ในเนื้อหาที่บรรยาย คิดเป็นร๎อยละ 95.15 
ตามล าดับ 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 

 5. จังหวัดอุทัยธานี 
ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอกิจกรรมโดยรวมระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.03 โดยหัวข๎อ

ที่ได๎คะแนนมากที่สุด คือ ข๎อ 1.4 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  และข๎อ 4.3 
วิทยากร เปิดโอกาสให๎สอบถาม/แสดงความคิด คิดเป็นร๎อยละ 98.89 ข๎อ 1.1 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ เหมาะสม
ทันยุคสมัย ข๎อ 1.3 เนื้อหาความรู๎ที่ได๎รับ น าไปใช๎ประโยชน์ได๎ ข๎อ 4.4 วิทยากรตอบข๎อสักถามตรงประเด็น 
และข๎อ 4.5 วิทยากรมีความรู๎ในเนื้อหาที่บรรยาย คิดเป็นร๎อยละ 97.78 ตามล าดับ 

ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎เรื่องสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนเพ่ิมข้ึน ในระดับดีถึงดีมาก คิดเป็นร๎อยละ 100 
 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ผู๎เข๎าอบรมได๎รับการพัฒนาศักยภาพให๎มีความรู๎ด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช และเกิดทักษะในการเฝูา

ระวังคัดกรองเพ่ือปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ และสามารถบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพจิตไปรํวมกับ
องค์กรตําง ๆ ในชุมชนด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวม 
 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 



 

การติดตามการประสานงานผู๎เข๎ารํวมโครงการ ในการสํงแบบตอบรับที่ได๎คํอนข๎างเลยระยะเวลาที่
ก าหนด แตํทางศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ก็ได๎แก๎ไขรํวมกับทางพ้ืนที่ในแตํละจังหวัด ซึ่งท าให๎โครงการที่เกิดขึ้นผําน
พ๎นไปได๎ด๎วยดี 

  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
1. เป็นประโยชน์องค์กรเครือขํายเป็นอยํางยิ่ง เพ่ิมศักยภาพในงานสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 
2. เป็นการจัดโครงการที่ดี ตรงประเด็น และชัดเจน วิทยากรสอนดีมาก ผู๎จัดนํารัก 
3. ขอให๎มีการจัดการอบรมอยํางตํอเนื่องทุกๆ ปี 
4. ได๎รู๎จักเครือขํายในกลุํมจังหวัด แบํงปันประสบการณ์รํวมกัน มีแนวทางในการสํงตํอ เพ่ือชํวยเหลือ

ไขปัญหาตํอไป 
5. อาหารอรํอย  

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การพัฒนาศักยภาพความพร๎อมในการสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ต๎อง
หมั่นสร๎ างพันธมิตรและประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ในการขับเคลื่ อนงานสุขภาพจิต 



 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 

 
 

   

   

   
 

 
 สรุปผลการด าเนินโครงการ 



 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3  

   ปีงบประมาณ 2561  

2. หลักการและเหตุผล 

 สภาวการณ์ปัจจุบันสั งคมมีการ เปลี่ ยนแปลงอยํางรวดเร็ วที่ เ กิดขึ้นทั้ งทางกายภาพและการ                     
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม อัตราการเกิดของเด็กลดน๎อยลงกวําอัตราตาย สังคมเริ่มเข๎าสูํภาวะพ่ึงพิง ผู๎ปกครองมี
เวลาเลี้ยงดูบุตรหลานอยํางใกล๎ชิดลดน๎อยลง ไมํมีเวลาสํงเสริมพัฒนาการบุตรหลานสํงผลให๎เด็ก   มีพัฒนาการบาง
ด๎านลําช๎า กระทบตํอระดับสติปัญญาที่อาจจะต่ ากวําเกณฑ์ กอปรกับปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก๎าวหน๎า เด็ก
สามารถเข๎าถึงได๎งําย ไมํมีการควบคุมการใช๎และรับสื่อตําง ๆ เหลํานั้น บางสํวนเป็นสื่อในทางที่ผิด เด็กขาดทักษะ
การวิเคราะห์แยกแยะ และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ไมํพึงประสงค์ น ามาซึ่งปัญหาทางเพศในวัยรุํน ปัญหายาเสพ
ติด  นอกจากนั้นพบวําผลของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให๎เกิดภัยทางธรรมชาติ วิกฤตภัยตําง ๆ รวมถึงปัญหา
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ เหลํานี้ล๎วนสํงผลตํอการด าเนินชีวิต และการปรับตัวในการใช๎ชีวิตประจ าวัน จากที่เคยมีชีวิต
ราบเรียบไมํต๎องกระตือรือร๎น ไมํต๎องแขํงขัน เมื่อรูปแบบการใช๎ชีวิตเปลี่ยนไป มีผลให๎ประชาชนต๎องเผชิญกับภาวะ
เครียด เกิดความวิตกกังวลอยูํบํอยครั้ง บางรายถึงขั้นมีภาวะสุขภาพจิตและเจ็บปุวยด๎วยโรคจิตเวช ข๎อมูลด๎าน
สุขภาพจิตของแตํละกลุํมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561 พบวํา เด็ก 0 - 5 ปี  มีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ 95.34 
(จากการคัดกรองเพียงร๎อยละ 69.96) และพบวําเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎าได๎รับการกระตุ๎นด๎วย TEDA4I เพียงร๎อยละ 
28.74 (คลังข๎อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) วัยเรียน : พบคําเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียนจากการ
ส ารวจในปี 2559 จังหวัดนครสวรรค์ ร๎อยละ 98.53 จังหวัดพิจิตร ร๎อยละ 99.93 จังหวัดอุทัยธานี ร๎อยละ 96.62 
จังหวัดชัยนาท ร๎อยละ 94.19 และจังหวัดก าแพงเพชร ร๎อยละ 98.88 ซึ่งต่ ากวําเกณฑ์ที่ตั้งไว๎  วัยรุ่น : พบ มีอัตรา
ของการตั้งครรภ์ในแมํวัยรุํนอายุ 15-19 ปี อยูํที่ร๎อยละ 24.38 ตํอวัยรุํนหญิงอายุ 15 - 19 ปี : 1,000 คน และยังพบ
อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าสูงเกินคําเปูาหมาย (คลังข๎อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  วัยท างาน : สถานการณ์
ของผู๎พยายามฆําตัวตายประเทศไทยในชํวงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สูงสุด 3 อันดับ คือชํวงอายุ   15 - 19 ปี, 25 - 29 
ปี และ 20 - 24 ปี คิดเป็นร๎อยละ 14.8, 12.3 และ 11.6 ตามล าดับ ซึ่งอยูํในชํวงกลุํมอายุของวัยท างาน (รายงาน 
506s ไตรมาสที่ 3 2559, กรมสุขภาพจิต) และ ในปี 2558 – 2560   พบอัตราการฆําตัวตายส าเร็จที่ ร๎อยละ 6.18, 
7.63, 8.16 ตามล าดับ (เอกสารสรุปการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2, 2561) ซึ่งสูงกวําคําเปูาหมายและมี
แนวโน๎มสูงขึ้นแบบไมํมีแนวโน๎มลดลง วัยสูงอายุ : ปี 2561 พบวําผู๎สูงอายุติดบ๎านและติดเตียง ร๎อยละ 2.45 และ
ร๎อยละ 0.63 ตามล าดับ ซึ่งพบวําจังหวัดนครสวรรค์มีผู๎สูงอายุติดบ๎านมากที่สุดในเขต คือ ร๎อยละ 3.33 และพบวํา
จังหวัดชัยนาทมีผู๎สูงอายุติดเตียงมากที่สุดในเขต คือ ร๎อยละ 0.79 (คลังข๎อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

 ต๎นปีงบประมาณ 2561 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎ชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก๎ไขปัญหา 
และสํงเสริมการด าเนินงานด๎านสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต แกํเครือขํายสาธารณสุขทุกระดับ 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ในไตรมาสที่ 2 ได๎มีการพัฒนาศักยภาพเครื่อขํายเพ่ือเติมเต็มความรู๎ใน



 

การปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 นิเทศการด าเนินงานสุขภาพจิตรํวมกับจังหวัด พบวํามีหลายพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการแก๎ไข
ปัญหาสุขภาพจิตที่ดี สามารถน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ได๎ บางพ้ืนที่ยังแก๎ไขปัญหาได๎ไมํครอบคลุมจากสภาพบริบท
ของพ้ืนที่ ซึ่งต๎องใช๎เวลา และรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม  

 จากสถานการณ์ที่พบในระหวํางปีงบประมาณ 2561  ดังที่กลําวมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได๎จัดโครงการ
สัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในพ้ืนที่ชํวงปีงบประมาณ 
2561 รํวมรับฟังเสียงสะท๎อนถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 
แบบบูรณาการรํวมกันและมีเวทีให๎เครือขํายได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับใช๎ เพ่ือให๎
ประชาชนทุกกลุํมวัยในเขตสุขภาพที่ 3 มีสุขภาพจิตที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือให๎เครือขํายได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รูปแบบการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต แตํละกลุํมวัย และระบบ Service Plan 

 3.2  เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช และปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ปี 2561 
 3.3  เพ่ือวางแผนและแก๎ไขปัญหาการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 4.1 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎ารํวมสัมมนามีความพึงพอใจตํอการสัมมนาในระดับมากถึงมากที่สุด 

 4.2 มีแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต          เขต
สุขภาพที่ 3 ปี 2562  

 4.3 มีสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก๎ไขการด าเนินงานด๎านสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตครบทุกกลุํมวัย  

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระหวํางวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ทองธารินทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 

6. งบประมาณโครงการ 

 งบประมาณ : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเบิกจ่ายจากงบประมาณศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต 
ประจ าปี 2561 จ านวน 670,000.00 บาท (-หกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดบาทถ้วน-) จากงบประมาณดังนี้ 

6.1 แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและเสริมสร๎างสุขภาพเชิงรุก  โครงการ : ประชาชน
ได๎รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล๎องกับนโยบาย  กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล๎องกับ



 

นโยบาย  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี  จ านวนเงิน 
272,340.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 

6.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย  โครงการ : ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพ
ตามชํวงวัย 

กิจกรรมหลักที่ 1.1 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยเด็ก  โครงการเสริมสร๎างพัฒนาการเด็กลําช๎า  จ านวน
เงิน 67,813.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร๎อยสิบสามบาทถ๎วน) 

 กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยเรียน  โครงการสร๎างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน  
จ านวนเงิน 64,365.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสามร๎อยหกสิบห๎าบาทถ๎วน) 

 กิจกรรมหลักที่ 1.3 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยรุํน  โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กกลุํมเสี่ยง  
จ านวนเงิน 132,183.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร๎อยแปดสิบสามบาทถ๎วน) 

6.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย  โครงการ : สร๎างความมั่นคงตามชํวงวัย   กิจกรรม
หลักที่ 2.1 สร๎างความมั่นคงในวัยท างาน  โครงการพัฒนาระบบสํงเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างาน   
จ านวนเงิน  16,560.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห๎าร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) 

6.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย  โครงการ : สร๎างความเข๎มแข็งและอบอํุนของครอบครัว
ไทย กิจกรรมหลักที่ 3.1 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยสูงอายุ โครงการพัฒนาการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตในวัยสูงอายุ จ านวนเงิน 21,252.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร๎อยห๎าสิบสองบาทถ๎วน) 

6.5 แผนงานพ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได๎รับการบริ การ
เฉพาะทางด๎านสุขภาพจิต  กิจกรรมหลักที่ 1.3 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบบริการสุขภาพจิต  จ านวนเงิน  
95,487.00 บาท (เก๎าหมื่นห๎าพันสี่ร๎อยแปดสิบเจ็ดบาทถ๎วน) 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  670,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)  รายละเอียดคําใช๎จํายดังนี้ 

1. คําท่ีพัก (51 ห๎อง x 1,300 บาท x 3 คืน) 

2. คําท่ีพัก (6 ห๎อง x 1,300 บาท x 2 คืน) 

จ านวน 

จ านวน 

198,900.00 

15,600.00 

บาท 

บาท 

3. คําท่ีพัก (2 ห๎อง x 1,300 บาท x 1 คืน) จ านวน 2,600.00 บาท 

4. คําอาหารกลางวัน (114 คน x 350 บาท x 2 มื้อ) จ านวน 79,800.00 บาท 

5. คําอาหารเย็น (114 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 39,900.00 บาท 

6. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (114 คน x 80 บาท x 4 มื้อ) จ านวน 36,480.00 บาท 



 

7. คําอาหารกลางวัน (105 คน x 350 บาท x 1 มื้อ) จ านวน 36,750.00 บาท 

8. คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (105 คน x 80 บาท x 1 มือ้) จ านวน 8,400.00 บาท 

9. คําตอบแทนวิทยากร จ านวน 29,100.00 บาท 

10. คําเบี้ยเลี้ยงและคําเดินทางคณะท างานและวิทยากร จ านวน 12,680.00 บาท 

11. คําน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 7,500.00 บาท 

12. คําโลํประกาศเกียรติคุณ (5 อัน x 1,200 บาท) จ านวน 6,000.00 บาท 

13. คําถํายเอกสาร จ านวน 900.00 บาท 

14. คําวัสดุอุปกรณ ์ จ านวน 5,000.00 บาท 

* หมายเหตุ  1. คําใช๎จํายแตํละรายการสามารถถัวเฉลี่ยจํายแทนกันได๎ 
 2. คําเบี้ยเลี้ยงผู๎เข๎ารํวมโครงการเบิกจากงบประมาณต๎นสังกัด 

3. คําพาหนะผู๎เข๎ารํวมโครงการเบิกจากงบประมาณโครงการประเมินผลรางวัลคุณภาพการด าเนินงาน
สุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 

 รวมใช้งบประมาณโครงการทั้งสิ้น 479,610.- บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)  และ
มีเงินเหลือจ่ายจ านวนเงิน 190,390.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  

7. เนื้อหาการด าเนินโครงการ 

โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 มีดังนี้ 

วันที่ 27  สิงหาคม 2561 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ 

โดย นางสุริ  อุปมนต์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

รักษาราชการแทน ผู๎อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

กลําวรายงานโดย นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

09.30 – 10.00 น. พิธีมอบโลํเกียรติคุณ พ้ืนที่ Best Practice 5 จังหวัด  



 

โดย นางสุริ  อุปมนต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

10.00 – 11.00 น. ชี้แจงโครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 
โดย นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

11.00 – 12.00 น. อภิปราย “การด าเนินงานด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช  

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561” โดย 

- นางสาวภัทรภร   วชัระธราดล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 

- นางสาววิมลมาศ   มาปูอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                     
ส านักงานสาธาณสุขจังหวัดก าแพงเพชร 

- จําเอกอธิวัฒน์   โสภณวชัรพันธ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                       
โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

- นายวิวรรธน์   สีแดง  เภสัชกรรมช านาญการ                                 
โรงพยาบาลห๎วยคต จังหวัดอุทัยธานี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. อภิปราย “การด าเนินงานด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช  ในพ้ืนที่ต๎นแบบ                
พชอ. อ าเภอสวํางอารมณ์”  โดย  

- ร๎อยโทประพันธ์  ถึกสกุล  นายอ าเภอสวํางอารมณ์  
- นางวิภา  ค าแหงพล  สาธารณสุขอ าเภอสวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
- นายจตุภพ   ดิษผล  นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.สวํางอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
- นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

14.00 – 15.00 น. อภิปราย การด าเนินงาน สุขภาพจิต และจิตเวช ในพ้ืนที่ต๎นแบบ เขตสุขภาพท่ี 3  

งบประมาณ 2561 โดย 

- นายกีฏะ   คงเมือง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน                   
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปางขนุน อ าเภอแมํวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

- นางสาวศุภกาญจน์   แจํมหม๎อ  เจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน          
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโค๎งไผํ  อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

- นางนพวรรณ  โฉมสุข  เลขานุการชมรมผู๎สูงอายุต าบลโพธิ์ไทรงาม จังหวัดพิจิตร 
- นางพรทิพย์  เจียวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี  จังหวัดชัยนาท 
15.00 – 17.00 น. แบํงกลุํม “วิเคราะห์การด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช 

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561”  



 

กลุํมที่ 1 อาจารย์ธิดา  จุลินทร 

    กลุํมที่ 2 อาจารย์สุริ     อุปมนต์ 

    กลุํมที่ 3 อาจารย์ศรัณยา   ทองจีน 

กลุํมที่ 4 อาจารย์เดือนเพ็ญ  ชาญณรงค ์

                                           กลุํมที่ 5 อาจารย์สมพงษ์ นาคพรม 

17.00 – 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 28  สิงหาคม 2561 

เวลา  09.00 – 12.00 น. แบํงกลุํม เพ่ือวางแผนการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกัน 

ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุํมวัยแบบบูรณาการ และระบบ Service plan  

ปีงบประมาณ 2562   

กลุํมที่ 1 อาจารย์ธิดา   จุลินทร 

    กลุํมที่ 2 อาจารย์ศรัณยา   ทองจีน 

    กลุํมท่ี 3อาจารย์เดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์        

กลุํมท่ี 4 อาจารย์รัฐ   ลอยสงเคราะห์ 

                         กลุํมท่ี 5 อาจารย์สมพงษ์  นาคพรม 

12.00 -  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00- 14.30 น. อภิปราย “การด าเนินงานด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช ในพชอ. ศรีณรงค์      
จังหวัดสุรินทร์ โดย 
กลุํมท่ี 1 อาจารย์ตะวัน  จะโชนรัมย์ 
กลุํมท่ี 2 อาจารย์พลอย  คิดกล๎า 
กลุํมท่ี 3 อาจารย์เตือย  มีโชค 
กลุํมท่ี 4 อาจารย์ปราโมทย์ นาคสุข 
กลุํมท่ี 5 อาจารย์ปราณี  มีโชค 

14.30 - 16.30 น. ศึกษาดูงาน “การด าเนินงานด๎านสุขภาพจิตและจิตเวช ใน พชอ.” 
   ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  

วันที่ 29  สิงหาคม 2561  



 

เวลา  09.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช  

ภายใต๎กลไกการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับอ าเภอ” 

โดย นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

   อภิปราย – ซักถาม  ปิดการสัมมนา 

 12.-00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

   13.30 น.  เดินทางกลับ ออกจากโรงแรม ทองธารินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

หมายเหตุ  รับประทานอาหารวํางและเครื่องดื่ม  เวลา  10.30 – 10.45 น.  และ 14.30 – 14.45 น. ระหวําง
ประชุมสัมมนา 

8. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 8.1 ประเมินความพึงพอใจโครงการจากผู๎เข๎าสัมมนาระดับมากถึงมากที่สุด จากการท าแบบสอบถามความ   
พึงพอใจตํอการอบรม/ สัมมนา/ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 

 8.2 มีแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ปี 2562 ราย
จังหวัด 

 8.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก๎ไขการด าเนินงานด๎านสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตตามกลุํมวัย ปีงบประมาณ 2561 

9. ผลการด าเนินงาน 

  มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  121 คน รายละเอียดดังนี้ 

1) ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดนครสวรรค์    จ านวน   25 คน 
2) ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดอุทัยธานี     จ านวน     5 คน 
3) ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดชัยนาท    จ านวน   10 คน 
4) ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดพิจิตร    จ านวน  12 คน 
5) ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต จังหวัดก าแพงเพชร    จ านวน   19 คน 
6) พ้ืนที่ต๎นแบบการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช    จ านวน   15 คน 
7) วิทยากรและคณะท างาน      จ านวน   35 คน 

10.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 10.1 ผู๎เขา๎อบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 90.26 



 

 10.2 แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต     เขต
สุขภาพที่ 3 ปี 2562  

 10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก๎ไขการด าเนินงานด๎านสํ งเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตครบทุกกลุํมวัย  

ปัญหา แนวทางการแก้ไข สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 

จังหวัดก าแพงเพชร 

1. การคัดกรองกระตุ๎น
พัฒนาการลําช๎า 
(TEDA4I) ไมํครอบคลุม
ตามจ านวน
กลุํมเปูาหมาย 

2. อัตราการฆําตัวตาย
สูงเกินเกณฑ์  

3. ระบบฐานข๎อมูล
สุขภาพจิตใน HDC ไมํ
ครบถ๎วนสมบูรณ์ 

 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ท างานสํงเสริมพัฒนาการด๎วย DSPM 
และการกระตุ๎นพัฒนาการโดยใช๎ TEDA4I ในการ
ให๎บริการดูแลและสํงตํอ 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ Best  Practice 
ได๎แกํ 

- ปัญหาการดื่มสุราของอ าเภอบึงสามัคคี 

- วงล๎อ DSPM 4 ชํวงวัย อ าเภอขาณุวรลักบุรี 

- การดูแลผู๎ปุวยจิตเวชในชุมชน อ าเภอคลอง ขลุง 

3. คืนข๎อมูลภาพจังหวัดสูํพื้นที่ 

4.พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสุขภาพจิต 

5. การนิเทศติดตาม 

6. การขับเคลื่อนการด าเนินงานอ าเภอเจริญพันธ์
ให๎ครอบคลุม 

 

1. สื่อ/องค์ความรู๎ 

2. การพัฒนาบุคลากร 

จังหวัดชัยนาท 

ปฐมวัย 
- เวลาในการบันทึกข๎อมูล 
43 แฟูม ไมํตรงไมํขึ้น 

 

ปฐมวัย 
- ระบบข๎อมูล: สสจ. /พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่ 
- แก๎ระบบบริการ/สํงตํอ 

- บูรณาการแผนรํวมสสจ. 
- การเชื่อมโยงระบบสํงตํอ 
- สนับสนุนฟื้นฟูวิชาการทุก
ระดับ 

- สนับสนุนงบประมาณ 



 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 

จังหวัดชัยนาท (ต่อ) 

- ระบบสํงตํอ TEDA4I  

- เด็กอยูํนอกพ้ืนที่ 
- ผู๎ปกครองไมํมีความรู๎
และไมํตระหนักในการ
พัฒนาการเด็ก 

- ผู๎ปกครองเชื่อวําเด็กท่ี
สงสัยลําช๎า/ลําช๎าเป็น
เด็กไมํสมประกอบเป็น
การตีตราเด็ก 

วัยเรียน-วัยรุ่น 
- เจ๎าหน๎าที่ขาดทักษะ
ความช านาญ 

- ขาดจิตแพทย์, ขาด
พยาบาลเฉพาะทาง 

- การคัดกรองด๎านโรค
หลัก 
- การตั้งครรภ์ไมํพร๎อม 
-ประสานงานลําช๎า 

วัยท างาน-สูงอายุ 
- MCATT บทบาทไมํ
ชัดเจน 
- การเข๎าถึงโรคเรื้อรัง/
จิตเวช 

- การบันทึกข๎อมูล
ซึมเศร๎า/ฆําตัวตาย 

 

วัยเรียน-วัยรุ่น 

- ระบบข๎อมูลการจัดการฯ 

- ความต๎องการ งบประมาณ 
- MOU แนวทางเดียวกัน 
- ทักษะชีวิตในโรงเรียน 
- ผลักดันพรมในโรงเรียน 
- สนับสนุนด๎านวิชาการ, นักจติวิทยาเด็ก 
- บูรณาการงาน To Be Number One 

วัยท างาน-สูงอายุ 
- ขยายเครื่อขําย พ้ืนที่ต๎นแบบวัดสิงค์ ห๎วยกรด 
สรรพยา 
- บูรณาการ NCD 
- ท าแผนKM “Suicide” 

 

- น าข๎อมูลที่ได๎ไปจัดท าแผนปี
งบหน๎า 

- พ้ืนที่ที่มีปัญหาดูวํา
เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ด๎านนั้นแคํ
ไหน 
 

จังหวัดนครสวรรค์   



 

1. การฆ่าตัวตาย : 

    - เก๎าเลี้ยว, ตาคลี, 
โกรกพระ) 

 

 

 

1. สื่อ, ประชาสัมพันธ์ : ประชุมสื่อมวลชนของ
จังหวัด เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และให๎ความรู๎ที่
ถูกต๎องเก่ียวกับสุขภาพจิต 

2. ประชุมกรณีการเสียชีวิต (Death case 
conference) ของ โรงพยาบาลสวรรค์ประชา
รักษ์ปี 2562 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรม DSPM 
และ TEDA4I ควรเข๎า
โรงพยาบาลละ 2 คน (ใน รพ.
สต ให๎จัดหลาย ๆ รุํน) 

2. จัดอบรมครู IQ EQ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 

จังหวัดนครสวรรค์(ต่อ) 

2. ระบบส่งต่อ :  

    - โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์
, โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ 

3. สุขภาพจิตของแต่ละ
กลุ่มวัย 

- ปฐมวัย : เก๎าเลี้ยว, 
ทําตะโก, ชุมแสง 

- วัยเรียน วัยรุ่น : 
ลาดยาว (วัยเรียน), 
ชุมแสง (วัยเรียน), แมํ
วงศ์ (วัยรุํน) 

- ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย 
ผู้สูงอายุ : โกรกพระ, 
ตาคลี, หนองบัว, ตาก
ฟูา, เก๎าเลี้ยว, ชุมตาบง 

 

 

3. สื่อ และงบประมาณในการ
ด าเนินงานส าหรับวัยรุํน 

4. ขอสนับสนุนงบประมาณ 
ในอ าเภอตาคลี และเครือขําย 
EMS ปูองกันการฆําตัวตายใน
ชุมชน 

5. สื่อ ด๎านการสํงเสริม และ
ปูองกัน และงบประมาณใน
การด าเนินงานยาเสพติด  

6. สํงหนังสือเชิญในการ
สรุปผลการด าเนินงาน
ลํวงหน๎า 1 เดือน 

จังหวัดอุทัยธานี 1.ฆําตัวตาย  1. ต๎องการโปรแกรม 34556 



 

1. อัตราการฆําตัวยตาย
ส าเร็จมีแนวโน๎มสูงขึ้น 

2. อัตราการเข๎าถึง
บริการจิตเวชเด็กยังไมํ
ครอบคลุม 

3. ปัญหาการดื่มสุรา 

- คัดกรอง เพ่ิมการเข๎าถึงเชิงรุกและเชิงรับ 

- พัฒนาศักภาพเครือขําย ชุมชน ท๎องถิ่น อสม. 
พระ สภาเด็กและเยาวชน 

2.จิตเวชเด็ก  

- เพ่ิมการเข๎าถึงด๎วยการคัดกรองและวินิจฉัย 

- พัฒนาศักยภาพครูในการค๎นหา 

- สร๎างความตระหนักและเข๎าใจในการดูแล
ชํวยเหลือสูํผู๎ปกครอง 

3.สุรา         

- เพ่ิมการเข๎าถึงบริการด๎วยกระบวนการเชิงรุกมาก
ขึ้น 

- พัฒนาศักยภาพอสม.ในเรื่องการใช๎แบบคัดกรอง 

- จัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามกลุํมท่ีได๎รับการคัด
กรองการสร๎างมาตรฐานในการบ าบัดรักษาที่เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

ในอ าเภอบ๎านไรํ 

2. มีรูปแบบการคัดกรองจิต
เวชเด็กท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3. มีรูปแบบใกล๎บ๎านใกล๎ใจ
ขยายสูํอ าเภออ่ืนๆ 

 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข สิ่งท่ีต้องการสนับสนุน 

จังหวัดพิจิตร 

1.อัตราการฆําตัวตาย
ส าเร็จมีแนวโน๎มสูงขึ้น 

 

 

1.พัฒนาศักยภาพ อสม /CG จนท.รพ.สต. 

-เรื่องคัดกรองภาวะซึมเศร๎า 

-ผู๎ปุวยเสี่ยงฆําตัวตาย 

2.พัฒนาระบบสํงตํอ กรณีกลุํมเสี่ยงฆําตัวตาย 

3.วิทยากรสอนความสุขในวัยท างาน 

 

 

1.วิทยากรและสื่อด๎าน
สุขภาพจิต 

2. มีรูปแบบการคัดกรอง
จิตเวชเด็กท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

3. มีรูปแบบใกล๎บ๎านใกล๎
ใจขยายสูํอ าเภออ่ืนๆ 



 

2.ค๎นหาพัฒนาการเด็ก
ลําช๎าได๎น๎อย 

 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องงการตรวจพัฒนาการ /
สํงตํอกรณีลําช๎า(จนท.รพ.สต.) 

2.พัฒนาศักยภาพเครือขําย(ครู ศพด/ครูอนุบาล/
ผู๎ปกครอง/อสม/CG/ เรื่องของการเฝูาระวังพัฒนาการ 
สงสัยลําช๎าและพัฒนาระบบการบันทึกข๎อมูล 

3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขําย 

 

3.การเข๎าถึงบริการโรค
สมาธิสั้น 

1.ประชุมชี้แจงทุกกลุํมวัย 

2.ประชุมชี้แจงเครือขําย (ครูอนุบาล/โรงเรียนและครู
อนามัยโรงเรียน เรื่องแนวทางการดูแลและสํงตํอเด็ก
โรคสมาธิสั้น 

3.การติดตามประเมินผล 

 

10.  ผลลัพธ์ที่ได้ 

 ผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รูปแบบการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต แตํละกลุํมวัย และระบบ Service Plan และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานสํงเสริม
สุขภาพจิตตามบริบทพ้ืนที่ของตนเองได๎อยํางเหมาะสม มีแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนงานสํงเสริมสุขภาพจิต
และปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ปี 2562 รายจังหวัด  

11.  ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อค้นพบ 
11.1 ผู๎บริหารโรงเรียนไมํตระหนักเกี่ยวกับระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
11.2 สถานที่ในการจัดโครงการมีระยะทางไกล เครือขํายในพ้ืนที่บางทํานไมํสามารถเข๎ารํวมได๎ เนื่องจาก

ต๎องเดินทางไปประชุมตํอ  

12.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 12.1 เป็นโครงการที่ดีเห็นควรสนับสนุนให๎มีโครงการลักษณะอยํางนี้ในทุก ๆ ปี 
 12.2. ได๎รับความรู๎และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวทางในการด าเนินงานสุขภาพจิตของแตํละพ้ืนที่ 

12.3 เพ่ือให๎เครือขํายสามารถเดินทางเข๎ารํวมได๎ครบถ๎วนตามกลุํมเปูา หากสถานที่จัดโครงการมีระยะ
ทางไกลควรจัดประชุมในวันพุธ-ศุกร์ เป็นต๎น  

 

 

 



 

 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  

วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 



 

  
 

  
 

 

 
 



 

โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  

วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 

   
 

 
 

  
 



 

  

โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  

วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 

 
 

   
 



 

  
 

   

โครงการสัมมนาและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  

วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 

 
  

       



 

 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

  

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต 
                    ชุมชน  ปีงบประมาณ 2561 
2. หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันแนวโน๎มการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอ (Noncommunicable disease) เพ่ิมสูงขึ้น เห็นได๎จาก
สถิติขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2553 พบวําประชากร 36 ล๎านคนทั่วโลก (ร๎อยละ 71) เสียชีวิตจากโรคที่ไมํ
ติดตํอ เนื่องจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เชํน วิถีชีวิตที่เรํงรีบ การนิยมบริโภคอาหารที่บั่นทอนสุขภาพ 
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่มากขึ้น ปัจจัยเหลํานี้ล๎วนเสี่ยงตํอการเกิดโรคซึ่งการรักษานอกจากใช๎ยาแล๎วผู๎ปุวย
จ าเป็นต๎องอาศัยการพฤติกรรมและปรับจิตใจให๎ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในชีวิตที่เกิดขึ้น ซึ่งสํ งผล
กระทบตํออารมณ์และจิตใจ ท าให๎แนวโน๎มการเกิดโรควิตกกังวล และโรคซึมเศร๎าอาจสูงขึ้น เพราะกลุํมผู๎ปุวยที่มี
โรคประจ าตัวเรื้อรังจะมีความเสี่ยงตํอเกิดภาวะซึมเศร๎าสูงกวําคนทั่วไปถึงร๎อยละ   25-33 โดยมีข๎อมูลที่พบวําคน
ไทยมีภาวะของโรคซึมเศร๎าตลอดชํวงชีวิตถึง 900,000 คน หรือประมาณ 1.8% ของประชากรทั้งประเทศ 
นอกจากนั้นยังพบวําคนไทยมีแนวโน๎มการดื่มสุรา และการใช๎สารเสพติดมากขึ้น เนื่องจากเชื่อวําการใช๎สุราหรือ
สารเสพติดจะชํวยบรรเทาความเครียด อีกทั้งปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให๎แนวโน๎มการเกิดปัญหาสุขภาพจิต
สูงขึ้นคือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่พบวําภาวะเศรษฐกิจถดถอยท าให๎เกิดสภาวะการวํางงาน และรายได๎ที่ลดลง 



 

สํงผลให๎เกิดภาระหนี้สิน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตํอจิตใจ ท าให๎เกิดความเครียด และอาจท าให๎เกิดโรคซึมเศร๎า
ตามมาได๎ เมื่อไมํได๎รักษาและยังคงเผชิญกับปัญหาเดิมตํอไป จะยิ่งท าให๎อาการแยํลง  จนบางรายเกิดความคิดที่
อยากท าร๎ายตัวเองได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการส ารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี 2556 พบวํา 
ปัจจัยหลักที่ท าให๎คนไทยมีปัญหาด๎านสุขภาพจิตมากที่สุด คือ สุรา ที่พบสูงถึง 9.3 ล๎านคน หรือประมาณ 18% 
ของประชากรทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาวะติดบุหรี่ 14.9% หรือ 7.7 ล๎านคน การใช๎สารเสพติด 4.1% หรือ 2.1 
ล๎านคน ตามด๎วยอาการในกลุํมโรควิตกกังวลอีกประมาณ 3.1% หรือ 1.6 ล๎านคน ดังนั้นความแตกฉานด๎าน
สุขภาพ (Health Literacy)ของประชาชนเพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวช จึงควรฝึก
ส ารวจจิตใจตนเอง เข๎าใจ รู๎เทําทัน ยอมรับความเครียดที่เกิดขึ้น และหาวิธีจัดการกับความเครียดนั้นด๎วยวิธีที่
ถูกต๎อง แตํในความจริงพบวํา ประชาชนยังไมํรู๎วําจะดูแลสุขภาพจิตตนเองอยํางไร เมื่อตนเองไมํรู๎ก็ไมํสามารถบอก
หรือสอนคนในครอบครัวให๎ดูแลสุขอนามัยอารมณ์ได๎ สํงผลให๎ไมํตระหนักและไมํเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตที่
เกิดข้ึน จึงไมํใสํใจในการดูแลตนเองท าให๎เกิดเจ็บปุวยด๎วยโรคทางจิตเวชตามมา 
 กรมสุขภาพจิต ได๎เห็นความส าคัญของปัญหาความแตกฉานด๎านสุขภาพ (Health Literacy) โดยเฉพาะ
ด๎านสุขภาพจิตของประชาชนดังกลําว จึงได๎ก าหนดนโยบายการแก๎ไขปัญหาไว๎ในแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต 
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายกรมสุขภาพจิต  
ประจ าปี  2560  -  2561  ยุทธศาสตร์ที่  3  วําด๎วยการสร๎างความตระหนักและความเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิต 
เปูาประสงค์ท่ี 3.1 เพ่ือให๎ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข๎าใจตํอ 
ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎ขานรับนโยบายดังกลําว โดยจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์กลุํมศูนย์
สุขภาพจิตในปี 2560 ก าหนด เปูาประสงค์เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ได๎แกํ เปูาประสงค์
ที่ 8 ประชาชนมีความตระหนักและมีความเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิต เปูาประสงค์ที่ 9 ประเด็นความรู๎สุขภาพจิต
ได๎รับการผลักดันและสื่อสารสูํประชาชนตามบริบทของพ้ืนที่ และเปูาประสงค์ที่ 10 ประเด็นความรู๎สุขภาพจิต
ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพจิตให๎สามารถแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการอยํางเหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการสร๎างความแตกฉานด๎านสุขภาพ (Health Literacy) ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ผํานชํองทางการสื่อสารด๎วยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน ก าหนดรูปแบบหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาเพ่ือสร๎างความแตกฉานด๎านสุขภาพ (Health Literacy) 
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต โดยในปี 2560 ที่ผํานมา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได๎
ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให๎กับอาสาสมัครสาธารณสุขไปทั้งสิ้น 108 คน (อ าเภอละ 2 คน) ซึ่งพบวํายัง
ไมํครอบคลุมทุกต าบล จึงเป็นที่มาของการวางแผนด าเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน  ในปี 2561 ที่มํุงเน๎นให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อยํางน๎อยหมูํบ๎านละ 1 คน ใน
การสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตให๎ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพจิตที่ดีตํอไป 
 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญ
สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยใช๎กลไกผลักดันความรู๎ผํานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎านในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน ให๎มีความรู๎และทักษะด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา
สุขภาพจิตทุกกลุํมวัยที่ถูกต๎อง และมีความเชี่ยวชาญในสาขาสุขภาพจิตชุมชนเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาใน



 

พ้ืนที่ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมไปสํงเสริมและบ ารุงรักษาสุขภาพจิตของตนเองให๎ดีเพ่ือเป็น
แบบอยํางและยังสามารถน าความรู๎ดังกลําวไปเผยแพรํ ให๎ค าแนะน าตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด๎านสุขภาพจิตในระดับ
ชุมชนแกํประชาชนที่อยูํในความรับผิดชอบได๎ และสามารถดูแลตํอเนื่องผู๎ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนได๎ 
   
3.วัตถุประสงค ์

  4.1  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน ให๎มีความรู๎ด๎านการสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุํมวัย และเกิดทักษะในการคัดกรอง ประเมิน         ด๎านสุขภาพจิต
เบื้องต๎น ให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น สามารถสํงตํอให๎บุคลากร รพ.สต. ได๎   

  4.2  เพื่อให๎อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน สามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องแกํประชาชนที่อยูํใน
ความดูแล ในเรื่องการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง และคนในครอบครัวได๎ รวมถึง
บอกแหลํงที่จะขอรับการดูแลชํวยเหลือใกล๎บ๎านได๎กรณีท่ีมีปัญหาเจ็บปุวยด๎านสุขภาพจิต 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จในระยะการอบรม 
  5.1 ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเพิ่มขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู๎  
                           หลังการอบรม   
  5.2 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากที่สุด 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จในระยะหลังอบรม 
  5.3 ร๎อยละ 85 ของผู๎เข๎าอบรมสามารถน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์  
  5.4 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต ทุกหมูํบ๎าน 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ  
รุํนที่ 1  วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ ห๎องประชุมโรงพยาบาลก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 2  วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ณ ห๎องประชุมโรงพยาบาลก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 3  วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอไทรงาม จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 4  วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 5  วันที่  8-9   มกราคม 2561  ณ ห๎องประชุมโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโค๎งไผํ จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 6  วันที่ 10-11 มกราคม 2561  ณ โรงพยาบาลคลองขลุง จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 7  วันที่ 15-16 มกราคม 2561  ณ โรงพยาบาลพรานกระตําย จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 8  วันที่ 17-18 มกราคม 2561  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 9  วันที่ 22-23 มกราคม 2561  ณ ห๎องประชุมเทศบาลต าบลคลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 10 วันที่ 24-25 เมษายน 2561  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 11 วันที่ 29-30 มกราคม 2561  ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 12 วันที่ 31 มกราคม 2561-1กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา จ.ก าแพงเพชร 
รุํนที่ 13 วันที่ 26-27 เมษายน 2561   ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุทัยธานี  จ.อุทัยธานี 



 

รุํนที่ 14 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 15 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561    ณ โรงพยาบาลสวํางอารมณ์ จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 16 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมอ าเภอลานสัก จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 17 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สักนักงานสาธารณสุขอ าเภอหนองขาหยําง จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 18 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 19 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห๎องประชุมเทศบาลต าบลบ๎านไรํ จ.อุทัยธานี 
รุํนที่ 20 วันที่   5-6  มีนาคม  2561  ณ โรงพยาบาลห๎วยคต จ.อุทัยธานี 
 
6.งบประมาณงบประมาณ  : คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
ปีงบประมาณ 2561  จ านวน 1,017,460.00 บาท (-หนึ่งล๎านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร๎อยหกสิบบาทถ๎วน-) ส าหรับ เป็น
คําใช๎จํายดังนี้ 
 1.จังหวัดก าแพงเพชร : เปูาหมาย 1,048 คน ประกอบไปด๎วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 
823 คน วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 12 รุํนๆ ละ 5 คน  รวม 60 คน งบประมาณจ านวน 
614,168.00 บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร๎อยหกสิบแปดบาทถ๎วน-) 
 2.จังหวัดอุทัยธานี : เปูาหมาย 707 คน ประกอบด๎วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 
667 คน วิทยากรและคณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 8 รุํนๆ ละ 5 คน รวม 40 คน งบประมาณ
จ านวน 403,292.00 บาท (-สี่แสนสามพันสองร๎อยเก๎าสิบสองบาทถ๎วน-) 
 
7.  เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 
 บรรยาย เรื่อง บทบาท อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน และการให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น 
 บรรยาย เรื่อง พัฒนาการเด็ก และการสํงเสริมพัฒนาการ 
 แบํงกลุํม 3 กลุํม เพื่อฝึกปฏิบัติ เรื่อง พัฒนาการเด็ก และการสํงเสริมพัฒนาการ 
 บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตวัยเรียน และวัยรุํน 
 บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตวัยท างาน  
 ฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช๎แบบประเมิน/แบบคัดกรองภาวะสุขภาพจิตวัยท างาน 
 บรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตวัยสูงอายุ และฝึกปฏิบัติ เรื่อง ความสุข 5 มิติ 
 บรรยาย เรื่อง การดูแลจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
 บรรยาย เรื่อง ความรู๎สุขภาพจิตประเด็นที่เป็นปัญหาตามบริบทของพื้นที่ 
 บรรยาย เรื่อง นักจัดการนวตกรรมสุขภาพชุมชน 
 บรรยาย เรื่อง บทบาท อสม. ในการชํวยเลิกบุหรี่ 
 
8.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
          - คะแนนเปรียบเทียบในแบบทดสอบความรู๎กํอนอบรมและหลังการอบรมของผู๎เข๎าอบรม 



 

    - คะแนนจากผู๎อบรมที่พึงพอใจโครงการระดับมากถึงมากที่สุด จากท าแบบสอบถามความ  
            พึงพอใจตํอการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการของกรมสุขภาพจิต  
            ปีงบประมาณ 2561 
    - ผู๎เข๎าอบรมสํงรายงานผลการปฏิบัติงานด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต  
             โดยระบุขั้นตอน และเนื้อหาที่ถูกต๎อง จากแบบติดตามหลังการอบรม 
 - จากท าเนียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน  
             ปีงบประมาณ 2561 
 
9.ผลการด าเนินงาน 
9.1มีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  1,755 คน รายละเอียดดังนี้ 
 1 จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1,048 คน ประกอบด๎วย 
        - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 988 คน 
        - วิทยากร/คณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 12 รุํนๆ ละ 5 คน รวม 60 คน 
 2 จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 707 คน ประกอบด๎วย  
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน 667 คน 
  - วิทยากร/คณะท างานจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ านวน 8 รุํนๆ ละ 5 คน รวม 40 คน 
 
9.สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
          1.ผู๎เข๎าอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเพ่ิมขึ้นจากการทดสอบองค์ความรู๎กํอนและหลังการอบรม  ดังนี้ 

                - ผลความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 13.54 คะแนน จาก 20 คะแนน  
                 - ผลความรู้หลังเข้ารับการอบรม 18.64 คะแนน จาก 20 คะแนน 

             2.ผู๎เข๎าอบรมมีความพึงพอใจตํอการอบรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 95.89 
              3. อสม.เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชนมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพและมีแผนการด าเนินงาน
สํงเสริมปูองกันและแก๎ไขปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุํมวัย ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
System:DHS ) เพ่ือพัฒนางานสํงเสริมปูองกันและแก๎ไขปัญหาสุขภาพจิต 
          4.มีท าเนียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 
2561 เขตสุขภาพท่ี 3 
 
10.  ผลลัพธ์ที่ได้ 
    อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต สามารถสื่อสารความรู๎สุขภาพจิต       ทุกกลุํมวัย แกํ
ประชาชนที่ตนดูแล สํงผลให๎ประชาชนมีความรู๎ด๎านสุขภาพจิตที่ถูกต๎อง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต๎น
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได๎ สามารถชํวยเหลือให๎ก าลังใจ เต็มเต็มความสุขทั้งตํอตนเองและคนในครอบครัวให๎มีความสุข 
เมื่อต๎องประสบกับเหตุการณ์ที่สํงผลให๎เกิดปัญหาสุขภาพจิตแกํตนเองและ/หรือคนในครอบครัวจะไมํตื่นตระหนก 



 

มีสติ มีความตะหนักและเข๎าใจตํอปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น สามารถรับรู๎ประเมินตนเองวําควรจะไปขอรับการ
ปรึกษาและดูแลด๎านสุขภาพจิตที่ถูกต๎องจากแหลํงชํวยเหลือสถานบริการสาธารณสุขใกล๎บ๎าน ตลอดจนมี
อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตดูแลประชาชนครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน  

                           
10.  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 

- 
 
11.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 1.ได๎รับความรู๎จากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 2.น าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎ประชาชนในพื้นท่ีตํอไป 
 3.อยากให๎มีการไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎
พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนน ากลับมาปรับใช๎ในพื้นที่ตํอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการ 



 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 
 

1.  ชื่อโครงการ 
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานสํงเสริม ปูองกันปัญหาสุขภาพจิต  
(ทุกกลุํมวัย) ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

 
2.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุข ให๎ความส าคัญกับศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกคน โดยมีเปูาหมายคนอ าเภอเดียวกันไมํทอดทิ้งกัน และ คนไทยใสํใจดูแลกัน   เป็นสํวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมที่ส าคัญของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า ชํวยเหลือดูแลกันและกัน        ตามแนวทางประชารัฐ 
“พ้ืนที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” บูรณาการทุกภาคสํวนในรูปแบบ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และระบบสุขภาพอ าเภอ”(District Health Board: DHB) โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอ าเภอ 
เป็นเลขานุการ มีตัวแทนภาคสํวนตํางๆ ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนและตัวแทน
ภาครัฐ มารํวมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแตํละอ าเภอ เน๎นกลุํมเปราะบาง เชํน 
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไมํติดตํอเรื้อรัง  ขยะ สิ่งแวดล๎อม ให๎ได๎รับการดูแลและ
เข๎าถึงบริการของรัฐ 
 นโยบายกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได๎ก าหนดนโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตตามกลุํมวัย 
ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสุขภาพจิตจิตตามกลุํมวัย เน๎นการบูรณาการตามกลุํมวัย และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต  เน๎นระบบการดูแลเฝูาระวังในชุมชน   โดยขับเคลื่อนในระบบ
สุขภาพอ าเภอ(DHB) ต าบลสุขภาพดี ด๎วยกลไกการติดตามการด าเนินงาน UCCARE โดยการบูรณาการ
ด าเนินการผํานเครือขํายสุขภาพอ าเภอ ทั้งภาครัฐและเอกชน ท๎องถิ่น    ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข๎อง เพื่ อเป็น
การสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ผู๎มีปัญหาสุขภาพจิตได๎รับการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตที่
มีมาตรฐาน น าไปสูํเปูาหมายประชาชนมีสุขภาวะ     มีความสุข,มีความพึงพอใจในชีวิตและชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได๎  

ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 3 กรมสุขภาพจิต  ซึ ่งมีบทบาทหน๎าที ่ในการด าเนินงานสํงเสริมปูองกันปัญหา
สุขภาพจิต เพื่อให๎ประชาชนทุกกลุํมวัยมีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิตและมีระบบเฝูาระวังปัญหา
สุขภาพจิตที่พบบํอย เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายกรมสุขภาพจิตดังกลําวข๎างต๎น จึงได๎จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิต(ทุกกลุํมวัย) ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 3  
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเกิดการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตกลุํม
วัย ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3     ในปี 2561 รํวมกับเลขานุการคณะกรรมการระบบ
สุขภาพอ าเภอ หัวหน๎างานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค และผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ให๎เกิดการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด าเนินงานสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ให๎เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย  
ให๎ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 



 

 1. เพื่อให๎เกิดการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพัฒนาระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตกลุํมวัย 
ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3  
 2. เพื่อให๎เกิดการวางแผนการด าเนินงานระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตกลุํมวัย ภายใต๎ระบบ
สุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3  
 3. เพื่อเป็นการพัฒนาการด าเนินงานระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ ํมวัย ภายใต๎ระบบ
สุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3   
  
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1.ร๎อยละ 85  ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการเข๎ารํวมโครงการระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 2.แผนการด าเนินงานและวางแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบสํงเสริมปูองกันปัญหาสุขภาพจิตกลุํมวัย 
ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ จ านวน 5 แผน (จังหวัดละ 1 แผน) 
 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
 เขตสุขภาพที่ 3  
 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 - สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 54 คน 
 - หัวหน๎างานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  (สสจ. ละ 1 ทําน / 5 สสจ.)  จ านวน 5   คน   
 - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (สสจ.ละ 1 ทําน / 5 สสจ.)  จ านวน  5   คน 
 - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (รพศ./รพท.) จ านวน  5   คน 
 - ผู๎แทนจากกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  
             จ านวน 1  คน 
 - ผู๎แทนจากศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่  3 จ านวน 4   คน 
 - ผู๎แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน  1   คน 
 - วิทยากรและคณะท างาน จ านวน  10  คน 
  รวมทั้งสิ้น    85  คน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่จัดโครงการ 
 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม  2561  ณ โรงแรมออโรรํา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
 
8.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 9.1  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 9.2  ประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 



 

 9.3  เตรียมข๎อมูล/เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
 9.4  ด าเนินโครงการ 
 9.5  ประเมินผล 
 9.6  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
9.  วิธีด าเนินการ 
 10.1 การบรรยาย  
 10.2 การประชุมกลุํมยํอย 
 
10.  งบประมาณโครงการ 
   คําใช๎จํายในการด าเนินงานเบิกจํายจากงบประมาณของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  - 
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและเสริมสร๎างสุขภาพเชิงรุก  โครงการ ประชาชนได๎รับบริการ
สุขภาพจิตที่สอดคล๎องกับนโยบาย  กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล๎องกับนโยบาย  
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอเพ่ือประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี                 จ านวน 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนห๎าหมื่นบาท) 
        - แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย โครงการ ประชาชนได๎รับการเสริมสร๎างศักยภาพตามชํวงวัย 
กิจกรรมหลัก 1.3 สร๎างเสริมสุขภาพจิตในกลุํมวัยรุํน โครงการพัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กกลุํมเสี่ยง  จ านวน 
134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาท) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ๎วน) รายละเอียดดังนี้ 
 
.11.  เนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอด 

                       -บรรยายพิเศษ “การบูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ใน พชอ. และคลินิกหมอครอบครัว  
( PCC : Primary Care Cluster ) ปี 2562” 

                 - อภิปราย “ท าอยํางไรให๎เกิดการขับเคลื่อนการบูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ใน
บทบาทของ เลขานุการ พชอ.” 

                    - อภิปราย “การบูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพปูองกันควบคุมโรค จากกรมวิชาการ  
     สูํ พชอ.ปี 2562”   

                  - แบํงกลุํม “วางแผนบูรณาการเพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพและ 
 ปูองกันโรคภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3”  ปี 2562 
                  - น าเสนอ “แผนการบูรณาการงานสํงเสริมและปูองกันโรค ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ 
  เขตสุขภาพที่ 3” อภิปราย สรปุ และพิธีปิด 
 
8.  ผลการด าเนินงาน 
      8.1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 85 คน ดังนี้   
            - สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 54 คน 



 

 - หัวหน๎างานสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  (สสจ. ละ 1 ทําน / 5 สสจ.)  จ านวน 5   คน   
 - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (สสจ.ละ 1 ทําน / 5 สสจ.)  จ านวน  5   คน 
 - ผู๎รับผิดชอบงานสุขภาพจิต (รพศ./รพท.) จ านวน  5   คน 
 - ผู๎แทนจากกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3  
             จ านวน 1  คน 
 - ผู๎แทนจากศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่  3 จ านวน 4   คน 
 - ผู๎แทนจากโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จ านวน  1   คน 
 - วิทยากรและคณะท างาน จ านวน  10  คน 
     
8.2.สรุปผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

1. ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับมากถึงมากที่สุด  ร๎อยละ 95 
              2. พ้ืนที่ต๎นแบบมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพและมีแผนการด าเนินงานสํงเสริมปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุํมวัย ภายใต๎ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System:DHS ) ของ
หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เครือขํายสุขภาพที่ 3 ปี 2561 ที่เข๎ารํวมโครงการ  
 
9.  ผลลัพธ์ที่ได้ 
                       ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รํวมวางแผนและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานในชุมชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบสํงเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ ในระบบบริการปฐม
ภูมิ(Primary care) ภายใต๎กลไกระบบสุขภาพอ าเภอ(District Health System:DHS ) การขับเคลื่อนต าบลจัดการ
สุขภาพ 5 กลุํมวัย การด าเนินงาน  Primary Care Cluster แบบบูรณาการ  การลงข๎อมูล 43 แฟูมและเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพติดดาว และน ามาตรฐานนี้ใช๎เป็นเครื่องมือที่สํงเสริมให๎การบริการด๎านการสํงเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต เป็นไปอยํางมีเปูาหมายที่ชัดเจน  ท าให๎ เกิดการบูรณาการระบบ บริการ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “สร๎างน าซํอม” ได๎อยํางเป็น รูปธรรม  และ
เป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
 
10.  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อค้นพบ 

- 
 
11.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ด าเนินงานและผู้เข้าร่วมแผนงาน/โครงการตามกลุ่มเป้าหมาย 
 - ได๎รับความรู๎จากวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ 
 -  น าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎ทีม ระบบสุขภาพอ าเภอ(District Health System:DHS) เพ่ือเป็นแนวทาง
พัฒนางานระดับพื้นท่ีตํอไป 
   - อยากให๎มีการไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู๎
พ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนน ากลับมาปรับใช๎ในพื้นที่ตํอไป 



 

              -ได๎ประเมินตนเองตามมาตรฐานการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหา  สุขภาพจิตส าหรับ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและหาจุดอํอนของการ ด าเนินงานสุขภาพจิต เพ่ือพัฒนางานสํงเสริมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาสุขภาพจิตท าให๎ทราบถึงจุดอํอนในการด าเนินงาน 
 
12.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          1.ผลักดันการน ามาตรฐานการบริการด๎านการสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต ไปการบูรณา
การระบบ บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ “สร๎างน าซํอม” ได๎อยํางเป็น 
รูปธรรม  และเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ 
          2.บูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตและแก๎ไปปัญหาสุขภาพจิตรํวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอให๎มีการขับเคลื่อนในระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


