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การด าเนินงานกลุ่มวัยเรียน ปีงบประมาณ 2560 

ขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(รอบแรก) 
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1.1 ศูนย์สุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่
รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตสุขภาพ จัดประชุม/สัมมนาเพ่ือสื่อสานโยบายความส าคัญแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ในเขตสุขภาพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ 
การด าเนินการ 
         ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์,โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ 
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ พร้อมความร่วมมือจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพคือ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 ศูนย์อนามัยที่3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนที่ ร่วมด าเนินโครงการ1.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนั กเรียนที่ มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์ แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่  3 
ปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่ พร้อม
ถ่ายทอดนโยบายการด าเนินงานกรมสุขภาพจิตในการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนและ2.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ ๓ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กิจกรรมที่ 1: การเยี่ยม
เสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์
(วัยเรียน)โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐โดยจัดการประชุมด้วย
กระบวนการ case conferenceช่วยเหลือ ของบุคลากรในระบบการศึกษาและบุคลากรใน
ระบบสาธารณสุขในกรณีที่เคสมีความยุ่งยากซับซ้อน พร้อมการสนับสนุนความรูทางวิชาการ
แบบเป็นพี่เลี้ยง 
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2.1  ศูนย์สุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่
รับผิดชอบพ้ืนที่เขตสุขภาพก าหนดเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ 
การด าเนินงาน 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ก าหนดโรงเรียนเป้าหมายโดย รพช. เป้าหมายเลือกโรงเรียน
ต้นแบบในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3  พื้นที่ 5 จังหวัด (ตามตาราง คอลัมน์ที่ 4)  ซึ่งเป็นเด็ก
นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่  1 เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา 
พฤติกรรม อารมณ์/การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ได้ค านวณจ านวน รพช. เป้าหมาย จากสูตรการค านวณ พบว่า
ได้จ านวน รพช. เป้าหมายในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 พื้นที่ 5 จังหวัด (ตามตาราง คอลัมน์



ที่ 3) 
1.ก าหนดพ้ืนที่รพช. เป้าหมายร้อยละ70ของรพช.ในจังหวัด 
สูตรในการค านวณ 
จ านวน รพช./รพท./รพศ. เป้าหมายในจังหวัด=จ านวน รพช. ทั้งหมดในจังหวัด x70 
100 
สรุปผลการค านวณรพช.เป้าหมายที่เข้าร่วมด าเนินการ 

จังหวัด(1) 
จ านวน 
รพช. 

ทั้งหมด(2) 

จ านวน รพช. เป้าหมาย 
ตามสูตรการค านวณ(3) 

จ านวนรพช.ที่เข้าร่วม
โครงการ(4) 

ก าแพงเพชร 12  แห่ง 12 x 70  =8.4=9 
  100 

9 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 75 

นครสวรรค์ 14  แห่ง 14 x 70  =9.8 = 10 
  100 

10 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 
71.42 

พิจิตร 12  แห่ง 12 x 70   =8.4=9    
100 
 

9 แห่ง  คดิเป็น ร้อยละ 75 

อุทัยธานี 8  แห่ง 8 x 70  =5.6  = 6  
  100 

6 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 75 

ชัยนาท 8  แห่ง 8 x 70  =5.6  = 6  
  100 

6 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 75 

เขตสุขภาพท่ี 3 49  แห่ง 54  x 70=37.8  = 38
แห่ง 

40 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 
74.07 

2.จ านวนร.ร.เป้าหมาย=จ านวน ร.ร.ทั้งหมดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของรพ.เป้าหมาย x 10 
100 

จังหวัด รพช.  
จ านวน รร.ตามสูตรการ

ค านวณ(แห่ง) 
ร้อยร.ร..ที่เข้าร่วมโครงการ 

นครสวรรค์ 1.ลาดยาว 2x10  =0.2=1 
  100 

6 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ300 

 2.แม่วงก ์ 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 3.ไพศาลี 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 4.ชุมแสง 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 5.ท่าตะโก 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 6.ชุมตาบง 1x10 = 0.1 =1 
100 

1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



 7.เก้าเลี้ยว 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 8.ตากฟ้า 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 9.พยุหะคีรี 2x10 = 0.2 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 10.บรรพต
พิสัย 

2 x 10  =0.2=1 
  100 

6แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

อุทัยธานี 
 

1.สว่าง
อารมณ์ 

1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 2.ห้วยคต 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 3.ลานสัก 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 4.ทัพทัน 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 5.หนองขา
หย่าง 

1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 6.หนองฉาง 2x10  =0.2=1 
 100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

ชัยนาท 1.หนองมะ
โมง 

1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 2.วัดสิงห ์ 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 3.เนินขาม 1x10 = 0.1 =1 
100 

1แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 4.หันคา 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 5.สรรคบุรี 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 6.สรรพยา 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

พิจิตร 1.โพทะเล 1x10 = 0.1 =1 
100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 2.วชิรบารม ี 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 



 3.บางมูล
นาก 

1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 4.สากเหล็ก 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 5.บึงนาราง 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 6.ทับคล้อ 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 7.สามง่าม 1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 8.วังทราย
พูน 

1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 9.ดงเจริญ 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

ก าแพงเพชร 1.พราน
กระต่าย 

2x10  =0.2=1 
  100 

4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 2.ลาน
กระบือ 

1x10 = 0.1 =1 
100 

3แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 3.ขาณุวร
ลักษบุรี 

1x10 = 0.1 =1 
100 

6แห่ง คิดเป็นร้อยละ 600 

 4.โกสัมพี
นคร 

1x10 = 0.1 =1 
100 

6แห่ง คิดเป็นร้อยละ 600 

 5.ทรายทอง
วัฒนา 

1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

 6.คลองขลุง 1x10 = 0.1 =1 
100 

4แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 7.ไทรงาม 1x10 = 0.1 =1 
100 

3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 300 

 8.คลองลาน 1x10 = 0.1 =1 
100 

4แห่ง คิดเป็นร้อยละ 400 

 9.บึงสามัคคี 1x10 = 0.1 =1 
100 

2แห่ง คิดเป็นร้อยละ 200 

2.3พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ 
 
 
 
 



การด าเนินงาน 
         ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์,โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ 
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ พร้อมความร่วมมือจากศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพคือ 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่3 ศูนย์อนามัยที่3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมจัดโครงการ1.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560
เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในพ้ืนที่ พร้อมถ่ายทอดนโยบายการ
ด าเนินงานกรมสุขภาพจิตในการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลาการทางการศึกษาและบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานระบบอย่างมีคุณภาพ และ2.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ ๓ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กิจกรรมที่ 1: การเยี่ยม
เสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์
(วัยเรียน)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิตตามกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐โดยจัดการประชุมด้วย
กระบวนการ case conferenceช่วยเหลือ ของบุลากรในระบบการศึกษาและบุคลากรในระบบ
สาธารณสุขในกรณีที่เคสมีความยุ่งยากซับซ้อน 

3 

3.1  ศูนย์สุขภาพจิตและหรือสถาบัน/รพ.จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตและ/หรือหน่วยบริการ
จิตเวชเด็กที่รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตสุขภาพสนับสนุนให้มีการคัดกรองปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ทุกคนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ10โดยมีการคัดกรองปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/การเรียนรู้ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ10ของโรงเรียน/1รพช./รพท./รพศ./ศบส.โดย
ใช้วิธีการดังต่อไปนี้(ภายในเดือนมีนาคม 2560 ก่อนปิดภาคเรียน)  
การด าเนินการ 
             ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3นครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ
โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ ได้มีการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนฯ มีการคัด
กรอง ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/การเรียนรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพจากทั้ง 5 จังหวัดในพ้ืนที่ เขตสุขภาพที่  3 โดยได้มีการให้ความรู้ ชี้แจง
รายละเอียด วิธีการ การแปลผลจากแบบประเมิน และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ( แบบประเมิน 
เอกสารคู่มือ แบบฟอร์มรายงาน) แก่บุคลากรสาธารณสุขและครูจากโรงเรียนดังกล่าวโดย1.
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์แบบบูรณาการเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 และได้ก าหนดให้มีการส่งผลการประเมินกลับคืนมายังศูนย์
สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งแบบประเมินที่ใช้ในการคัด
กรองปัญหาพฤติกรรมอารมณ์/การเรียนรู้ประกอบไปด้วย  
      1.  แบบสังเกตพฤติกรรมส าหรับเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก แอลดี และเด็กเรียนรู้ช้า 
      2.  แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) 
      3.  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
3.2 ศูนย์สุขภาพจิตและสถาบัน/รพ.จิตเวขในสังกัดกรมสุขภาพจิตและหน่วยบริการจิตเวชเด็ก
ที่รับผิดชอบพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงวัดผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานร่วมกันเขตสุขภาพที่1 -12 ร้อย



ละ100 ของรพช./รพท./รพศ.ที่ก าหนดในขั้นตอนที่2 มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรมอารมณ์
ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
การด าเนินงาน 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ และโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และการ
สนับสนุนด้านวิชาการและการเป็นพ่ีเลี้ยงจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นพี่เลี้ยง ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานตามแผน ตลอดจนสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีผ่าน2.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย เขตสุขภาพที่ ๓ปีงบประมาณ ๒๕๖๐กิจกรรมที่ 1: การเยี่ยม
เสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม -อารมณ์
(วัยเรียน)เพ่ือเกิดการท างานอย่ามีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ 
     ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ด าเนินการและวัดผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ 
 
 

ขั้นตอน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบหลัง) 

4 

4.ศูนย์สุขภาพจิต ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่ในเขตสุขภาพ เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-
อารมณ์ และสรุปรายงานผลการเยี่ยมเสริมพลัง 
การด าเนินการ 
  ศูนย์สุขภาพจิตที่  3 นครสวรรค์ ,โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และ 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จัดโครงการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ และโครงการพัฒนาศักยภาพคู่เครือข่าย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
2560 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและช่วยเสริมพลังเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิตเด็ก
วัยเรียน โดยมีรายงานการเยี่ยมเสริมพลัง 
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5.1 ศูนย์สุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชและหน่วยบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่
รับผิดชอบพ้ืนที่เขตสุขภาพร่วมกันสรุปผลการด าเนินงาน  “ร้อยละ 100 ของเครือข่าย
เป้าหมายที่ก าหนดในขั้นตอนที่ 2 มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม -อารมณ์ในเด็กวัยเรียน
ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
การด าเนินงาน 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  และโรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ก าหนดเครือข่ายระบบการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม
อารมณ์ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพก าหนดโรงเรียนเป้าหมายโดย รพช. 
เป้าหมายเลือกโรงเรียนต้นแบบในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 (ตามตาราง คอลัมน์ที่ 3)  



โดยเขตสุขภาพที่ 3 ด าเนินการได้ร้อยละ100(คอลัมน์ที่4) 
สูตรการค านวณ 
จ านวน รพช./รพท./รพศ. ที่มีการด าเนินงานคัดกรองและ 
ดูแลช่วยเหลือเด็กมีปัญหาฯร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ x100 = 40 x 100 = 100 
จ านวนรพช./รพท./รพศ.เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2           40 
 ∴รพช./รพท./รพศ.ที่มีการด าเนินงานคัดกรองและดูแลเด็กฯ ร้อยละ 100 ของรพ.ที่ก าหนด
ไว้ในขั้นตอนที่2 
สรุปผลการค านวณรพช.เป้าหมายที่เข้าร่วมด าเนินการ 

จังหวัด(1) 
จ านวน 
รพช. 

ทั้งหมด(2) 

จ านวนรพช.ที่
ก าหนดเข้าร่วม
โครงการใน
ขั้นตอนที่ 2 (3) 

จ านวนรพช.ที่มีการด าเนินงานคัด
กรองและดูแลช่วยเหลือเด็กมีปัญหาฯ
ร่วมกับโรงเรียน(4) 

ก าแพงเพชร 12  แห่ง 9 แห่ง 9   แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 
นครสวรรค์ 14  แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 
พิจิตร 12  แห่ง 9 แห่ง 9   แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 
อุทัยธานี 8  แห่ง 6 แห่ง 6   แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 
ชัยนาท 8  แห่ง 6 แห่ง 6   แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 
เขตสุขภาพท่ี 3 49  แห่ง 40 แห่ง 40 แห่ง  คิดเป็น ร้อยละ 100 

 
5.2 สรุปผลการด าเนินงานร่วมกัน “ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่ก าหนด” 
จ านวนเด็กนักเรียนที่มีปัญหาฯ 
สูตรการค านวณ 
   จ านวนเด็กนักเรียนที่มีปัญหาฯ 
ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่ก าหนดx 100 =   263 x 100 = 100                   
จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาฯทั้งหมด                            263 
 ∴เด็กนักเรียนที่มีปัญหาฯได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ 100ของนักเรียนที่มีปัญหาฯทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือ รพศ. รพท. รพช. ศบส. และโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3 



 
จังหวัด 

 
 

จ านวนรพ.
ทั้งหมด/

ศบส.ทั้งหมด 

จ านวน รพ.
เป้าหมาย 

รายช่ือ รพ./ 
ศบส.เป้าหมาย 

รายช่ือ                      
รร.ส่งเสริมสุขภาพ 

1.
นครสวรรค์ 

รพศ 1 แห่ง รพศ - แห่ง 1.รพศ -  

 รพท – แห่ง รพท – แห่ง 2.รพท -  
 รพช.13 

แห่ง 
รพช 7 แห่ง 3.1 รพช.ลาดยาว 1.รร.บ้านหนองช านาญ 

    2.รร.บ้านไทรทองสามัคคี 
    3.รร.บ้านดอนจังหัน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


