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สถานการณส์ขุภาพจติวยัรุน่

ประชากรไทยอายุ 15+ ดื�มและสบูเพิ�มขึ�น
51% วยัรุน่เคยดื�ม อายุเมื�อเริ�มดื�ม 13 ป�
30% วยัรุน่เคยสบู >100 มวน

วยัรุน่ที�มปี�ญหาพฤติกรรมหรอือารมณไ์ด้รบั
การคัดกรองประมาณ 10+% 
ได้รบัการชว่ยเหลือ 61,272 คน
ดีขึ�น 67.91%
(ส.สขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร,์ กันยายน 2562)

กลั�นแกล้งรงัแก 23.4%
(Sakarinkhul C, Wacharasindhu A, 2014)

ติดเกม 13.1%
ผลกระทบเมื�อบาํบดัติดเกมแล้ว?
(ส.สขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร,์ 2556)

ตั�งครรภ์วยัรุน่ 
10-19 ป� คลอด 84,578 คน (232 คน/วนั)
             คลอดซํ�า 9,092 คน (10.7%)
10-14 ป� คลอด 2,559 คน (7 คน/วนั)

ฆา่ตัวตายในวยัรุน่ 10-19 ป� 
พยายามฆา่ตัวตาย 1,500-2,000 คน
ฆา่ตัวตายสาํเรจ็ 140-160 คน
(รพ.จติเวชขอนแก่นราชนครนิทร,์ 2562)





พฒันาคูม่อื RQ

ขยายผลโปรแกรมทักษะชวีติ
อาชวีศึกษา

ภาพรวมงานสขุภาพจติวยัรุน่ 2562

ทักษะชวีติ
พื�นที�เยาวชน

งานสขุภาพจติโรงเรยีน
โดยกลุม่แนะแนว

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา

กสพส

ส.วยัรุน่

สพฐ

2BNo1

PAR เพื�อค้นหา drivers

ระบบดแูลชว่ยเหลือวยัรุน่กลุม่เสี�ยง
รร.สพฐ. (coverage 10%)

พฒันาแบบวดั EQ 12-17 ป�

สนบัสนนุพื�นที�เยาวชนใน พชอ



แนวทางพฒันาการจดับรกิารสขุภาพที�เป�นมติรสาํหรบัวยัรุน่และ
เยาวชน (รพช. ระดับปานกลาง 65.8% ระดับดี 34.2%)

ภาพรวมงานสขุภาพวยัรุน่

องค์ความรูก้ารดําเนนิงานดแูลสขุภาพวยัรุน่แบบบูรณาการ
สาํหรบัทีมนกัจดัการสขุภาพวยัรุน่ 
(Teen Manager)

คูม่อืพฒันาศักยภาพแกนนาํวยัรุน่
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รอ้ยละวยัรุน่กลุม่เสี�ยงพฤติกรรม-อารมณ ์ที�ได้รบัการชว่ยเหลือจนดีขึ�น
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สถาบนัสขุภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร ์30 กันยายน 2562
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Pain points 2562

งบประมาณไมม่ ีทํากี�ป�ก็ไมค่รอบคลมุ

เพิ�มงานให้ครูทํา เพิ�มภาระการรายงาน

วยัรุน่เขา้ไมถึ่งบรกิาร ทํารา้ยตัวเองเพิ�ม



สขุภาพจติโรงเรยีน สพฐ - OBEC 4S Model 
Self care - ทักษะการดแูลตนเองของเด็ก ***ทักษะสงัคมอารมณ ์(social emotional learning) ***

(Recommended by WEF UNESCO MoEdSingapore)

Support - ระบบดแูลชว่ยเหลือใน รร.
*ครูทกุคน - การปรบัพฤติกรรม +
การฟ�ง/การให้คําปรกึษา
*นร.แกนนํา - การฟ�งและให้คําปรกึษา
*ครอบครวั - ทักษะการเลี�ยงดเูด็ก
*ชุมชน - พื�นที�เยาวชน + ทนุชวีติ
*สขุภาพจติครู

System- กลไกสนบัสนนุ
*ค้นหากลุม่เสี�ยงผา่นการรูจ้กันักเรยีนราย
บุคคลและสงัเกตอาการ (identification)
*ฐานขอ้มูลเด็กกลุม่เสี�ยงเชื�อมกับทีม
สขุภาพจติเพื�อการสง่ต่อ (database)
*สมรรถนะครูด้านสขุภาพจติ (e-learning)

Smile Kids,
Smile Teachers



ผลผลิต-ผลลัพธ-์ผลกระทบงานสขุภาพจติวยัรุน่ 2563-2565

82 อําเภอ/เขตต้นแบบ
อัตราการฆา่ตัวตายในวยัรุน่ลดลง
ความชุกการกลั�นแกล้งรงัแกลดลง
ความชุกภาวะติดเกมลดลง

ผลกระทบผลลัพธ์

82 อําเภอ/เขตต้นแบบ
1.รอ้ยละวยัรุน่ที�มทัีกษะชวีติใน
ศตวรรษที� 21 อยูใ่นเกณฑ์ดี
2.รอ้ยละวยัรุน่กลุม่เสี�ยงต่อป�ญหา
พฤติกรรม-อารมณ-์สงัคมได้รบัการ
ดแูลชว่ยเหลือจนดีขึ�น

ผลผลิต

โมเดลอําเภอ/เขตต้นแบบ
ด้านสขุภาพจติวยัรุน่

2563   1 อําเภอ/1 เขตสขุภาพ
2564   1 อําเภอ/จงัหวดั ใน  
               50% ของจงัหวดัใน 
               เขตสขุภาพ
2565   1 อําเภอ/จงัหวดัในทกุ        
              จงัหวดัในเขตสขุภาพ
              (82 อําเภอ/เขต)



Formula of Success
Effective innovation x Effective implementation x

Enabling context 
= Better social outcome



Usable innovation

โมเดลอําเภอ/เขตต้นแบบด้านสขุภาพจติวยัรุน่

Participatory Action
Research (PAR)

*ค้นหา drivers จากทกุเขต
สขุภาพ
*ความยั�งยนืของงบประมาณ

นวตักรรม/เทคโนโลย/ี
ฐานขอ้มูล

Effective implementation

*พฒันานวตักรรมที�พสิจูน์
ผลลัพธด้์วยกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์

เครอืขา่ยโรงเรยีน

*บรบิทการนาํไปใชจ้รงิใน
โรงเรยีน + ชุมชน

Enabling context



ภาพรวมงานสขุภาพจติวยัรุน่ 2563

ทดสอบประสทิธผิลของคูม่อื RQ

ทักษะชวีติ
พื�นที�เยาวชน

สขุภาพจติโรงเรยีน
3S Model 

(self care/support/system)

กสพส

ส.วยัรุน่

สพฐ

2BNo1

พฒันาเครื�องมอืประเมนิทักษะชวีติ
และวดัประสทิธผิลของโปรแกรม
PAR เพื�อพฒันา
implementation model
ชว่ยเหลือวยัรุน่กลุม่เสี�ยงพฤติกรรม
อารมณ-์สงัคม รร.สพฐ. 13 พื�นที�

ทดสอบคณุสมบติัแบบวดั EQ 
12-17 ป�
สนบัสนนุพื�นที�เยาวชนใน พชอ

พฒันารา่งแนวทาง MHL วยัรุน่



ขั�นตอนการดําเนนิงานสขุภาพจติวยัรุน่ใน รร สพฐ 13 พื�นที� ป� 2563

6 เดือนแรก (เนน้ครู ม.1)

สงัเกตอาการเด็กทกุคนด้วย 9S + SDQ 
บนัทึกในฐานขอ้มูล สพฐ

เรยีนรูทั้กษะการปรบัพฤติกรรม/ให้คําปรกึษา/พฒันา
ทักษะสงัคมอารมณด้์วย e-learning (ครู ม.1-2)

SDQ B+/ E+/ S+

ประเมนิผลพฤติกรรม-อารมณ-์สงัคมด้วย SDQ 
บนัทึกในฐานขอ้มูล สพฐ (ผลตัวชี�วดั 6 เดือนแรก)

6 เดือนหลัง (เน้นครู ม.2)

สงัเกตอาการเด็กปกติด้วย 9S + ประเมนิเด็กกลุม่เสี�ยง
เดิมด้วย SDQ + บนัทึกในฐานขอ้มูล สพฐ

เขา้รบัการฝ�กอบรมเพิ�มเติมเรื�องการปรบัพฤติกรรม/
ให้คําปรกึษา/ทักษะสงัคมอารมณต์ามสมคัรใจ (ครู ม.1-2)

ปรบัพฤติกรรม/ให้คําปรกึษา/พฒันาทักษะสงัคมอารมณ์
+ สง่ปรกึษาผา่นแอพถ้าไมดี่ขึ�น

ประเมนิผลพฤติกรรม-อารมณ-์สงัคมด้วย SDQ 
บนัทึกในฐานขอ้มูล สพฐ (ผลตัวชี�วดั 6 เดือนหลัง)

ปรบัพฤติกรรม/ให้คําปรกึษา/พฒันาทักษะสงัคมอารมณ์
+ สง่ปรกึษาผา่นแอพถ้าไมดี่ขึ�น





รอ้ยละวยัรุน่กลุม่เสี�ยงที�มปี�ญหาพฤติกรรม-อารมณ-์สงัคม
ได้รบัการดแูลชว่ยเหลือจนดีขึ�น (70%)

เป�าหมาย: นกัเรยีน ม.1 เทอม 2 ทกุคนในอําเภอเป�าหมาย

ดีขึ�น: SDQ ฉบบัครูดีขึ�นด้านใดด้านหนึ�ง โดยไมม่ด้ีานอื�น
แยล่ง (เกรดคะแนน 50-55-60-65-70%)

ดแูลชว่ยเหลือ: ปรบัพฤติกรรม/ให้คําปรกึษา/
ทักษะชวีติ/SEL/สง่ต่อ



การสนบัสนุนจากภาควชิาการและภาคประชาชน

การวจิยัเชงิวทิยาศาสตรก์ารขยายผล
(Implementation research)

การบูรณาการขอ้มูลด้านสขุภาพในโรงเรยีน 
(Centralized database)

การพฒันาอําเภอต้นแบบด้านสขุภาพวยัรุน่ทกุจงัหวดั 
(Satellite service)


