การดาเนิ นงานสุขภาพจิต
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เรื่อง
“การดูแลช่วยเหลื อเด็กนักเรียนที่มีปัญหา
พฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู”้
ปี งบประมาณ 2562

ถนนชีวิตเพื่อสุขภาพ (Life Course Approach)

เด็กปฐมวัย

วัยเรียน

วัยรุ่น

วัยทางาน

วัยผูส้ งู อายุ

- เด็กวัยเรียนที่มีความฉลาดทางสติปัญญาตา่ กว่าเกณฑ์ได้รบั การพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่ องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ข้ ึ น
- เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านพฤติ กรรม-อารมณ์ได้รบั การดูแลช่วยเหลือจนดีข้ ึ น

สรุปผลการดาเนิ นงานเด็กวัยเรียนปี 2561
โรงเรียนที่ส่งข้อมูล
แบบรายงานความ
พิการ 9 ประเภท
ทัง้ หมด 753 แห่ง

เด็กกลุ่มเสี่ยงจานวน 2,432 คน ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือจนสามารถมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมที่
ดีข้ ึ น
คิดเป็ นร้อยละ 97.6 (2,373 คน)

มีนกั เรียนทัง้ หมด 294,069 คน พบว่า
นักเรี ยนที่มีความเสี่ ยงจากการคัดกรอง
4 ด้าน ทัง้ หมด 14,164 คน

ประเมินซ้าด้วยแบบประเมิน SDQ และ EQ
พบว่ายังมีความเสี่ ยงในด้านพฤติ กรรมและ
อารมณ์ จานวน 2,432 คน

** ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
ในการดูแลช่วยเหลื อเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ ยง โดยโปรแกรม HERO
(Health and Educational Regional Operation)

สถานการณ์เด็กวัยเรียนรายจังหวัด
จังหวัด

จานวนเด็ก จานวนเด็กกลุ่มเสี่ ยงจาก
กลุ่มเสี่ ยง
แบบพิการ 9 ประเภท
(รร.เป้าหมาย) ที่ได้รบั การประเมินซ้า
ด้วย SDQ และ EQ

จานวนเด็ก
กลุ่มเสี่ ยง
ที่คดั กรอง
ด้วย SDQ

จานวนเด็ก
กลุ่มเสี่ ยง
ที่คดั กรอง
ด้วย EQ

จานวนเด็กที่ได้รบั
การดูแลช่วยเหลื อ
จนดีข้ ึน

1. ชลบุรี

2,413

2,080

287

244

524/531 (98.6)

2. ระยอง

1,788

1,703

137

101

234/238 (98.3)

3. จันทบุรี

3,255

2,919

267

233

487/500 (97.4)

4. ตราด

573

486

96

80

173/176 (98.3)

5. สมุทรปราการ

1,772

1,281

115

131

238 / 246 (96.7)

6. ฉะเชิงเทรา

1,055

948

75

92

160 / 167 (96)

7. ปราจีนบุรี

2,069

1,984

78

67

141/145 (97.2)

8. สระแก้ ว

3,027

2,763

224

205

416/429 (97)

สรุปผลการดาเนิ นงานเด็กวัยเรียนปี 2561

โรงเรียนที่เข้าร่วม
ให้ขอ้ มูลเด็ก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 110 แห่ง

117,154 คน พบว่านักเรียน
ที่มีความเสี่ยง/มีปัญหาจากการประเมิน
ด้วยแบบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ ง
(SDQ)
มีทงั้ หมด 14,837 คน

เด็กกลุ่มเสี่ยงทัง้ หมด 14,837คน ได้รบั
การดูแลช่วยเหลือจนดีข้ ึ นจานวน
13,626 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.84

** ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
ในการดูแลช่วยเหลื อเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ ยง โดยโปรแกรม HERO
(Health and Educational Regional Operation)

สถานการณ์เด็กวัยรุ่นรายจังหวัด
สพม.

สพม. 18

สพม.17

สพม.6

สพม.7

จังหวัด

จานวนเด็กกลุ่มเสี่ ยง จานวนเด็กกลุ่มเสี่ ยง
ประเมินด้วย SDQ
ได้รบั การดูแล
(รร.เป้าหมาย)
ช่วยเหลื อจากครู
และสธ.

จานวนเด็กที่มี
พฤติกรรมและ
การเรียนดีข้ ึน

ชลบุรี

1,948

1,848

1,761 (95.3)

ระยอง.

1,883

1,731

1,694 (97.8)

จันทบุรี

1,410

1,410

1,410 (100)

ตราด

213

213

213 (100)

สมุทรปราการ

4,654

4,265

4,201 (98.5)

ฉะเชิงเทรา

938

863

844 (97.8)

ปราจีนบุรี

2,515

2,515

2,335 (93)

สระแก้ ว

1,276

1,168

1,168 (100)

กรอบแนวคิด
กลุม
่ ว ัยเรียน

บริบทของสังคมปั จจุบนั : ปั ญหาพฤติกรรม อารมณ์และการเรียนรู ้
เด็กกลุ่มเสี่ ยงพฤติกรรม อารมณ์(7%) มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ (8.8%)
การเรียนรู(้ ADHD 10%) LD (7.7%) Autistic (2.3%) และ EQ ตา่ กว่าเกณฑ์(22.9%)
Service

Leadership &
Governance

- กำหนดเป็ นองค์ประกอบใน รร.
ส่งเสริมสุขภำพ
- นโยบำยมุง่ เน ้นสติปัญญำและ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ไม่ตำ่ กว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน
(แผนพัฒนำฯที่ 12)

Resource
- พยำบำล PG
เด็ก 430 คน
(กระจำยใน รพศ.
22 แห่ง รพท.
69 แห่ง รพช.
238แห่ง) / PG
ผู ้ใหญ่
- นั กจิตวิทยำ
- กุมำรแพทย์/
จิตแพทย์เด็ก/
ผู ้ใหญ่

-แบบประเมิน
SDQ, SNAP IV,
PDDSQ, เชำว์
เล็ก,EQ, แบบ
สังเกตพฤติกรรม
-คูม
่ อ
ื เสริมสร ้ำง
ศักยภำพเด็กวัย
เรียน
-คูม
่ อ
ื จัดกิจกรรม
EQ
-ทักษะชีวต
ิ
-Hero

คลินก
ิ สุขภำพจิต/
จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น

-งบประมำณจำกกรม
สุขภำพจิต
10,588,800 ลบ.

สถานบริการ
สาธารณสุข

สถานศึกษา

ครอบคร ัว/
ชุมชน

promotion

เสริมสร ้ำงควำม
ฉลำดทำงอำรมณ์/
ทักษะชีวต
ิ

ให ้ควำมรู ้กำร
ดูแลสุขภำพกำย
ใจร่วมกับงำน
อนำมัยโรงเรียน/
สุขภำพจิต

เสริมสร ้ำง
ควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์/
ทักษะชีวต
ิ

Prevention

ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนั กเรียน
1.คัดกรองนั กเรียน
2.ดูแลช่วยเหลือ
่ ง/มี
เด็กกลุม
่ เสีย
ปั ญหำ
3.ส่งต่อเด็กทีเ่ กิน
ควำมสำมำรถของ
โรงเรียนไปยังสถำน
บริกำรสำธำรณสุข
4.ดูแลต่อเนื่อง

1.ประเมินซ้ำตำม
ปั ญหำ
2.ดูแลทำงสังคม
จิตใจ
(psychosocial
Care)
3.ส่งต่อ/วินจ
ิ ฉั ย
4.ดูแลต่อเนื่อง

ติดตำม ดูแล
่ ง/
เด็กกลุม
่ เสีย
มีปัญหำ
ต่อเนื่อง
รวมทัง้ ติดตำม
มำรับบริกำร
ตำมนั ด

DHS
เด็กวัยเรียนป.1 – 6
ปี กำรศึกษำ 2561 สังกัด สพฐ. /
่ ง
สำนักกำรศึกษำ กทม. ทีเ่ ป็ นกลุม
่ เสีย
(4 กลุม
่ :ด ้ำนสติปัญญำ/ด ้ำนกำรเรียนรู ้/
ออทิสติก/ปั ญหำพฤติกรรมอำรมณ์)ได ้รับ
่ ง/มีปัญหำ
กำรคัดกรอง SDQ พบว่ำเสีย
ได ้รับกำรดูแลช่วยเหลือ

เด็กว ัยเรียนคุณภาพ

Outcome
Accessibility

Coverage

Quality

Safety

1.เด็กป.1-6 ที่
ได ้รับกำรคัด
กรองจำกแบบ
สพฐ.(สังกัด
สพฐ.)/แบบ
สังเกต
พฤติกรรม
(สังกัดสำนั ก
กำรศึกษำ
กทม.)เป็ นกลุม
่
่ ง4
เสีย
ประเภท แล ้ว
ได ้รับกำรคัด
กรองปั ญหำ
พฤติกรรม
อำรมณ์ (SDQ)

1.เด็กป.16ทีไ่ ด ้รับ
กำรคัด
กรองจำก
แบบ
สพฐ.(สัง
กัด สพฐ.)/
แบบสังเกต
พฤติกรรม
(สังกัด
สำนั ก
กำรศึกษำ
กทม.)เป็ น
่ ง
กลุม
่ เสีย
4 ประเภท
ทุกคน

ระบบ
กำร
ดูแล
ช่วย
เหลือ
นั กเรียน
มี
คุณภำพ

อัตรำ
กำรเกิด
พฤติ
กรรม
รุนแรง

2.เด็กป.1-6ที่
่ ง/
เป็ นกลุม
่ เสีย
มีปัญหำ
พฤติกรรม
อำรมณ์ กำร
เรียนรู ้ได ้รับกำร
ดูแลช่วยเหลือ
ตำมแนวทำงที่
กำหนด

2.เด็กป.16 ทีเ่ ป็ น
่ ง/
กลุม
่ เสีย
มีปัญหำ
พฤติกรรม
อำรมณ์
กำรเรียนรู ้
ทุกคน

Goal
- เด็กมี IQ เฉลีย
่ ไม่ตำ่ กว่ำ 100(ปี 2564)

- เด็กมี EQ อยู่ในเกณฑ์ปกติขน
ึ้ ไป

การดาเนิ นงานเด็กวัยเรียน ปี 2562
1. ประสานกับสพป. เขตการศึกษา เพื่อชี ้แจงแนวทางการดาเนินงาน วางแผน และขอใช้ ข้อมูลจาก
โปรแกรม SET / ฐานข้ อมูลเด็กพิการ 9 ประเภท (เด็กประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 1 - 6)
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ และทั ก ษะในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง
แก่บคุ ลากรสาธารณสุข/บุคลากรทางการศึกษา (สพป. เป็ นผู้คดั เลือกโรงเรี ยน)
3. ประเมินเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้ จากข้ อมูลโปรแกรม SET ซ ้าด้ วยแบบประเมิน SDQ หรื อ EQ โดยคุณครู
ของโรงเรี ยนเป้าหมาย
4. สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือวัยเรี ยนกลุ่มเสี่ยงด้ วย กิจกรรมสร้ างเสริ มศักยภาพเด็กวัยเรี ยน ,ปรับ
พฤติกรรม (SAFE-B-MOD) , พัฒนาอีคิว ,ให้ คาปรึกษาแก่เด็กและผู้ปกครอง , การส่งต่อวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงไป
ยังโรงพยาบาลคูเ่ ครื อข่าย (ในกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลได้ )

5. ลงเยี่ยมเสริ มพลังและติดตามโรงเรี ยนที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงจานวนมาก /การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เรื่ อง
การดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรี ยนรู้ ทงั ้ 8 จังหวัด

เด็กวัยเรียน

**ชี้ แจงแนวทางการดาเนิ นงานและขอใช้ขอ้ มูลจาก
เด็กจาก
โปรแกรม SET ร่วมกับสพป.(เขตการศึกษา)
** คัดกรองเด็กด้วยแบบคัดกรองเด็กพิการ 9 ประเภท
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ แล้วพบว่าบกพร่อง 4 ด้าน
ดังนี้
- แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
- แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
- แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ์
- แบบคัดกรองออทิสติก

** คัดกรองด้วยแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ)
หรือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

** มีการดูแลช่วยเหลือเด็กตามแนวทาง 2 P
** ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดอบรมความรูเ้ รื่อง Prevention โดย Program HERO ให้แก่ครูประถมศึกษา

การดาเนิ นงานเด็กวัยรุ่น ปี 2562
1. ประสานกับสพม. โรงเรี ยนขยายโอกาส และอาชี วะศึ กษาเพื่ อชี แ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงาน และการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุม่ เสีย่ ง (เด็กมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6)
2. พัฒนาศักยภาพเพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ และทักษะในการดูแลช่ วยเหลื อเด็ กกลุ่ม เสี่ ยง
แก่บคุ ลากรสาธารณสุข/บุคลากรทางการศึกษา (สพม. เป็ นผู้คดั เลือกโรงเรี ยน)
3. ประเมินเด็กกลุม่ เสีย่ งด้ วยแบบประเมิน SDQ หรื อ EQ โดยคุณครูของโรงเรี ยนเป้าหมาย
4. สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่ นกลุ่มเสี่ยงด้ วย กิจกรรมเสริ มสร้ างทักษะชีวิต การจัด
ประชุมปรึกษารายกรณี และการส่งต่อวัยรุ่นกลุม่ เสีย่ งไปยังโรงพยาบาลคูเ่ ครื อข่าย (ในกรณีที่
โรงเรี ยนไม่สามารถดูแลได้ )
5.ลงเยี่ยมเสริ มพลังและติดตามโรงเรี ยนที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงจานวนมาก /การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้เรื่ องการดูแลเด็กกลุม่ เสีย่ งที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 จังหวัด

เด็กวัยรุ่น
**ชี้แจงแนวทางการดาเนิ นงานและวางแผนการ
ดูแลเด็ก
ร่**วมกั
สพม. เขตการศึ
คัดบกรองเด็
กแล้วพบว่กาษา
เด็กมีความเสี่ ยงด้าน
พฤติกรรม
-อารมณ์ ด้วยแบบคัดกรอง ดังนี้
- แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ)
หรื
นความฉลาดทางอารมณ์
)
** อมีกแบบประเมิ
ารดูแลช่วยเหลื
อเด็กด้วยวิธีต่างๆดัง(นีEQ
้ การ

ดูแลช่วยเหลือ , กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต , การ
จัดประชุมปรึกษารายกรณี ในสถานศึกษา , การส่ง
ต่อวัยรุ่นกลุ่มเสี่ ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์
** ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จัดอบรมความรูเ้ รื่ อง Prevention โดย Program HERO ให้แก่ครูมธั ยมศึกษา

ภาพการอบรมบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง โดยโปรแกรม HERO

