
 

การด าเนินงานสุขภาพจิต 
เด็กวยัเรียนและวยัรุ่น เร่ือง 

“การดแูลช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีมีปัญหา

พฤติกรรม อารมณ ์และการเรียนรู”้  
ปีงบประมาณ 2562 

    



ถนนชีวิตเพ่ือสุขภาพ (Life Course Approach) 

เด็กปฐมวยั วยัเรียน วยัรุ่น วยัท างาน วยัผูส้งูอายุ 

- เด็กวยัเรียนท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต า่กว่าเกณฑไ์ดร้บัการพฒันาและดูแลช่วยเหลืออย่าง

ต่อเน่ืองและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
- เด็กวยัเรียนและวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรม-อารมณไ์ดร้บัการดูแลช่วยเหลือจนดีข้ึน 



สรุปผลการด าเนินงานเด็กวยัเรียนปี 2561 

โรงเรียนท่ีส่งขอ้มูล

แบบรายงานความ

พิการ 9 ประเภท 

ทัง้หมด 753 แห่ง 

มีนกัเรียนทัง้หมด 294,069 คน พบว่า

นกัเรียนท่ีมีความเส่ียงจากการคดักรอง  

4 ดา้น ทัง้หมด 14,164 คน  

ประเมินซ ้าดว้ยแบบประเมิน SDQ และ EQ 

พบว่ายงัมีความเส่ียงในดา้นพฤติกรรมและ

อารมณ ์จ านวน 2,432 คน  

เด็กกลุ่มเส่ียงจ านวน 2,432 คน ไดร้บั 

การดูแลช่วยเหลือจนสามารถมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมท่ี

ดีข้ึน  

คิดเป็นรอ้ยละ 97.6 (2,373 คน) 

** ศูนยส์ุขภาพจิตท่ี 6 จดัอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง โดยโปรแกรม HERO 

(Health and Educational Regional Operation) 



สถานการณเ์ด็กวยัเรียนรายจงัหวดั 

จงัหวดั จ านวนเด็ก 
กลุ่มเส่ียง 

(รร.เป้าหมาย) 

จ านวนเด็กกลุ่มเส่ียงจาก

แบบพิการ  9 ประเภท 
ท่ีไดร้บัการประเมินซ ้า 
ดว้ย SDQ และ EQ  

จ านวนเด็ก 
กลุ่มเส่ียง 
ท่ีคดักรอง 
ดว้ย SDQ 

จ านวนเด็ก 
กลุ่มเส่ียง 
ท่ีคดักรอง 
ดว้ย EQ 

จ านวนเด็กท่ีไดร้บั 
การดูแลช่วยเหลือ 

จนดีข้ึน 

1. ชลบรีุ 2,413 2,080 287 244 524/531 (98.6) 

2. ระยอง 1,788 1,703 137 101 234/238 (98.3) 

3. จนัทบรีุ 3,255 2,919 267 233 487/500 (97.4) 

4. ตราด 573 486 96 80 173/176 (98.3) 

5. สมทุรปราการ 1,772 1,281 115 131 238 / 246 (96.7) 

6. ฉะเชิงเทรา 1,055 948 75 92 160 / 167 (96) 

7. ปราจีนบรีุ 2,069 1,984 78 67 141/145 (97.2) 

8. สระแก้ว 3,027 2,763 224 205 416/429 (97) 



สรุปผลการด าเนินงานเด็กวยัเรียนปี 2561 

โรงเรียนท่ีเขา้ร่วม 

ใหข้อ้มูลเด็ก

นกัเรียนกลุ่มเส่ียง

ระดบัมธัยมศึกษา 

จ านวน 110 แห่ง  

117,154 คน พบว่านกัเรียน 

ท่ีมีความเส่ียง/มีปัญหาจากการประเมิน

ดว้ยแบบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง 

(SDQ)  

มีทัง้หมด 14,837 คน  

เด็กกลุ่มเส่ียงทัง้หมด 14,837คน ไดร้บั

การดูแลช่วยเหลือจนดีข้ึนจ านวน 

13,626 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.84 

** ศูนยส์ุขภาพจิตท่ี 6 จดัอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการดูแลช่วยเหลือเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง โดยโปรแกรม HERO 

(Health and Educational Regional Operation) 



สถานการณเ์ด็กวยัรุ่นรายจงัหวดั 
 
 

สพม. 

 
 

จงัหวดั 

 

จ านวนเด็กกลุ่มเส่ียง

ประเมินดว้ย SDQ 

(รร.เป้าหมาย) 

 

จ านวนเด็กกลุ่มเส่ียง

ไดร้บัการดูแล

ช่วยเหลือจากครู

และสธ. 

 
จ านวนเด็กท่ีมี

พฤติกรรมและ 
การเรียนดีข้ึน 

 
สพม. 18 

ชลบรีุ 1,948 1,848 1,761 (95.3) 

ระยอง. 1,883 1,731 1,694 (97.8) 

 
สพม.17 

จนัทบรีุ 1,410 1,410 1,410 (100) 

ตราด 213 213 213 (100) 

 
สพม.6 

สมทุรปราการ 4,654 4,265 4,201 (98.5) 

ฉะเชิงเทรา 938 863 844 (97.8) 

 
สพม.7 

ปราจีนบรีุ 2,515 2,515 2,335 (93) 

สระแก้ว 1,276 1,168 1,168 (100) 



บริบทของสงัคมปัจจุบนั :  ปัญหาพฤติกรรม อารมณแ์ละการเรียนรู ้

เด็กกลุ่มเส่ียงพฤติกรรม อารมณ(์7%) มีปัญหาพฤติกรรมอารมณ ์(8.8%) 

การเรียนรู(้ADHD 10%) LD (7.7%) Autistic (2.3%) และ EQ ต า่กว่าเกณฑ(์22.9%) 

Leadership & 
Governance 

- ก ำหนดเป็นองคป์ระกอบใน รร. 
สง่เสรมิสขุภำพ 
- นโยบำยมุง่เนน้สตปัิญญำและ 
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ไมต่ ำ่กวำ่
เกณฑม์ำตรฐำน  
(แผนพัฒนำฯที ่12) 

กรอบแนวคดิ 
กลุม่วยัเรยีน 

Service สถานศกึษา 
สถานบรกิาร
สาธารณสุข 

ครอบครวั/
ชุมชน 

promotion เสรมิสรำ้งควำม
ฉลำดทำงอำรมณ์/
ทักษะชวีติ 

ใหค้วำมรูก้ำร
ดแูลสขุภำพกำย
ใจร่วมกับงำน
อนำมัยโรงเรยีน/
สขุภำพจติ 

เสรมิสรำ้ง
ควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์/
ทักษะชวีติ 

Prevention ระบบกำรดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน 
1.คัดกรองนักเรยีน 
2.ดแูลชว่ยเหลอื
เด็กกลุม่เสีย่ง/มี
ปัญหำ 
3.สง่ตอ่เด็กทีเ่กนิ
ควำมสำมำรถของ
โรงเรยีนไปยังสถำน
บรกิำรสำธำรณสขุ 
4.ดแูลตอ่เนื่อง 

1.ประเมนิซ ้ำตำม
ปัญหำ 
2.ดแูลทำงสังคม
จติใจ
(psychosocial 
Care) 
3.สง่ตอ่/วนิจิฉัย 
4.ดแูลตอ่เนื่อง 

ตดิตำม ดแูล
เด็กกลุม่เสีย่ง/
มปัีญหำ
ตอ่เนื่อง 
รวมทัง้ตดิตำม
มำรับบรกิำร
ตำมนัด 

DHS 

Resource 

- พยำบำล PG 
เด็ก 430 คน 
(กระจำยใน รพศ. 
22 แหง่  รพท. 
69 แหง่ รพช. 
238แหง่) / PG 
ผูใ้หญ่ 
- นักจติวทิยำ 
- กมุำรแพทย/์
จติแพทยเ์ด็ก/
ผูใ้หญ่ 

-แบบประเมนิ 
SDQ, SNAP IV, 
PDDSQ, เชำว์
เล็ก,EQ, แบบ
สังเกตพฤตกิรรม 
-คูม่อืเสรมิสรำ้ง
ศักยภำพเด็กวัย
เรยีน 
-คูม่อืจัดกจิกรรม 
EQ  
-ทักษะชวีติ 
-Hero 

คลนิกิสขุภำพจติ/   
จติเวชเด็กและ
วัยรุ่น 

-งบประมำณจำกกรม
สขุภำพจติ 

10,588,800 ลบ. 

Outcome 
Accessibility Coverage Quality Safety 

1.เด็กป.1-6 ที่
ไดรั้บกำรคัด
กรองจำกแบบ 
สพฐ.(สังกัด 
สพฐ.)/แบบ
สังเกต
พฤตกิรรม
(สังกัดส ำนัก
กำรศกึษำ 
กทม.)เป็นกลุม่
เสีย่ง 4 
ประเภท แลว้
ไดรั้บกำรคัด
กรองปัญหำ
พฤตกิรรม
อำรมณ์ (SDQ) 

1.เด็กป.1-
6ทีไ่ดรั้บ
กำรคัด
กรองจำก
แบบ 
สพฐ.(สัง 
กัด สพฐ.)/
แบบสังเกต
พฤตกิรรม
(สังกัด
ส ำนัก
กำรศกึษำ 
กทม.)เป็น
กลุม่เสีย่ง 
4 ประเภท
ทกุคน  

ระบบ
กำร
ดแูล
ชว่ย 
เหลอื 
นักเรยีน
มี
คณุภำพ 

อัตรำ
กำรเกดิ
พฤต ิ
กรรม
รุนแรง 

2.เด็กป.1-6ที่
เป็นกลุม่เสีย่ง/
มปัีญหำ
พฤตกิรรม
อำรมณ์ กำร
เรยีนรูไ้ดรั้บกำร
ดแูลชว่ยเหลอื
ตำมแนวทำงที่
ก ำหนด 

2.เด็กป.1-
6 ทีเ่ป็น
กลุม่เสีย่ง/
มปัีญหำ
พฤตกิรรม
อำรมณ์  
กำรเรยีนรู ้
ทกุคน 

เด็กวยัเรยีนป.1 – 6             
ปีกำรศกึษำ 2561 สงักดั สพฐ. / 

ส ำนักกำรศกึษำ กทม. ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง 
(4 กลุม่:ดำ้นสตปัิญญำ/ดำ้นกำรเรยีนรู/้
ออทสิตกิ/ปัญหำพฤตกิรรมอำรมณ)์ไดร้ับ
กำรคดักรอง SDQ พบวำ่เสีย่ง/มปัีญหำ

ไดร้ับกำรดแูลชว่ยเหลอื 

  เด็กวยัเรยีนคณุภาพ 

Goal  
- เด็กม ีIQ เฉลีย่ไม่ต ำ่กวำ่ 100(ปี 2564) 

- เด็กม ีEQ อยู่ในเกณฑป์กตขิึน้ไป 







การด าเนินงานเด็กวยัเรียน ปี 2562 

   1. ประสานกบัสพป. เขตการศกึษา เพ่ือชีแ้จงแนวทางการด าเนินงาน วางแผน และขอใช้ข้อมลูจาก
โปรแกรม SET / ฐานข้อมลูเดก็พิการ 9 ประเภท (เดก็ประถมศกึษาชัน้ปีท่ี 1 - 6) 

  2.  พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่ม เ ส่ียง 

แกบ่คุลากรสาธารณสขุ/บุคลากรทางการศกึษา (สพป. เป็นผู้คดัเลือกโรงเรียน) 

  3. ประเมินเดก็กลุ่มเส่ียงท่ีได้จากข้อมลูโปรแกรม SET ซ า้ด้วยแบบประเมิน SDQ หรือ EQ โดยคณุครู
ของโรงเรียนเป้าหมาย 

  4. สนบัสนนุการดแูลช่วยเหลือวยัเรียนกลุ่มเส่ียงด้วย กิจกรรมสร้างเสริมศกัยภาพเด็กวยัเรียน ,ปรับ
พฤตกิรรม (SAFE-B-MOD) , พฒันาอีคิว ,ให้ค าปรึกษาแก่เด็กและผู้ปกครอง , การส่งต่อวยัรุ่นกลุ่มเสี่ยงไป
ยงัโรงพยาบาลคูเ่ครือข่าย (ในกรณีที่โรงเรียนไมส่ามารถดแูลได้) 

  5. ลงเย่ียมเสริมพลงัและติดตามโรงเรียนท่ีมีเด็กกลุ่มเส่ียงจ านวนมาก /การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง
การดแูลเดก็กลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาพฤตกิรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ทัง้ 8 จงัหวดั 



เด็กวยัเรียน 

** คดักรองเด็กดว้ยแบบคดักรองเด็กพิการ 9 ประเภท
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ แลว้พบว่าบกพร่อง 4 ดา้น
ดงัน้ี 
- แบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
- แบบคดักรองบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้
- แบบคดักรองบุคคลท่ีมีปัญหาพฤติกรรมหรืออารมณ ์
- แบบคดักรองออทิสติก 

**ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและขอใชข้อ้มูลจาก
เด็กจาก 
โปรแกรม SET ร่วมกบัสพป.(เขตการศึกษา) 

** คดักรองดว้ยแบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 

   หรือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) 

** มีการดแูลช่วยเหลือเด็กตามแนวทาง 2 P 

** ศูนยส์ุขภาพจิตท่ี 6 จดัอบรมความรูเ้ร่ือง Prevention โดย Program HERO ใหแ้ก่ครูประถมศึกษา 



การด าเนินงานเด็กวยัรุ่น ปี 2562 

   1. ประสานกับสพม. โรงเรียนขยายโอกาส และอาชีวะศึกษาเพื่อชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนินงาน และการดแูลช่วยเหลอืเด็กกลุม่เสีย่ง (เด็กมธัยมศกึษาปีที่ 1-6) 

  2. พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง 

แก่บคุลากรสาธารณสขุ/บคุลากรทางการศกึษา (สพม. เป็นผู้คดัเลอืกโรงเรียน) 

  3. ประเมินเด็กกลุม่เสีย่งด้วยแบบประเมิน SDQ หรือ EQ โดยคณุครูของโรงเรียนเป้าหมาย 

  4. สนบัสนุนการดูแลช่วยเหลือวยัรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วย กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะชีวิต การจัด
ประชมุปรึกษารายกรณี และการสง่ตอ่วยัรุ่นกลุม่เสีย่งไปยงัโรงพยาบาลคูเ่ครือขา่ย (ในกรณีที่
โรงเรียนไมส่ามารถดแูลได้) 

  5.ลงเยี่ยมเสริมพลงัและติดตามโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มเสี่ยงจ านวนมาก /การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เร่ืองการดแูลเด็กกลุม่เสีย่งที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ทัง้ 8 จงัหวดั 



เด็กวยัรุ่น 

**ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและวางแผนการ
ดแูลเด็ก  
ร่วมกบัสพม. เขตการศึกษา ** คดักรองเด็กแลว้พบว่าเด็กมีความเส่ียงดา้น
พฤติกรรม  
-อารมณ ์ดว้ยแบบคดักรอง ดงัน้ี 
- แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) 
หรือ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ ์(EQ) ** มีการดแูลช่วยเหลือเด็กดว้ยวิธีต่างๆดงัน้ี การ
ดแูลช่วยเหลือ , กิจกรรมเสริมสรา้งทกัษะชีวิต , การ
จดัประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา , การส่ง
ต่อวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ ์

** ศูนยส์ุขภาพจิตท่ี 6 จดัอบรมความรูเ้ร่ือง Prevention โดย Program HERO ใหแ้ก่ครูมธัยมศึกษา 



ภาพการอบรมบคุลากรสาธารณสขุและบคุลากรทางการศึกษา  
ในการดแูลช่วยเหลือเด็กวยัเรียนและวยัรุ่นกลุ่มเส่ียง โดยโปรแกรม HERO 




