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1. ผูรับบริการหลัก/ชองทางการใหบริการ 
 

ผูรับบริการหลัก  : อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตสุขภาพท่ี 1 - 12 และ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สถานที่ใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1. ในสถานที่ตั้งของหนวยงาน 
- ศูนยสุขภาพจิตที่  2 ที่อยู 138/35-36 ม.7 ต.สมอแข  
อ. เมือง จ.พิษณุโลก65000 โทรศัพท  : 0-5598-6314 
โทรสาร : 0-5598-6315 ดูแลเขตสุขภาพท่ี 2 ประกอบดวย  
5 จังหวัด คือตาก พิษณโุลก เพชรบูรณ สุโขทัย และอุตรดิตถ 
 
2. นอกสถานที่ตั้งของหนวยงาน 
- ในสถานที่ในสังกัดสาธารณสุข เชน รพจ. สสจ.รพช. รพท./
รพศ.สสอ. รพ.สต. ฯลฯ 
- สถานท่ีนอกสังกัดสาธารณสุข เชน อปท. โรงเรียน  โรงแรม 
ศาลาอเนกประสงคในชุมชน ศาสนสถาน ฯลฯ 
 

1. วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. 
(หรือตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่) 
 
 

 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผูรับผิดชอบ 

 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1) สํารวจปญหาและความตองการจาก อสม./อสส. ดาน
บริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต เชน 
การลงชุมชนเพื่อเขารวมในเวทีประชาคมหรือการจัด
กระบวนการสรางการมีสวนรวมในชุมชน การลงชุมชนเพื่อ
สอบถามโดยใชแบบสอบถาม การจัดนิทรรศการ การเชิญ
มารวมประชุมเพื่อรับฟงความตองการ เปนตน 
 

2 วัน  
(16 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

2) รับฟงนโยบายจากกรมสุขภาพจิต ดานการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตตามกลุมวัย 
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน 
 

2 วัน 
(16 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 

3) ศูนยสุขภาพจิตวิเคราะหจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ออกแบบกิจกรรมการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
สงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตสําหรับ อสม.  

1 วัน 
(8 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
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4) ศูนยสุขภาพจิตเสนอโครงการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิตสําหรับ อสม./อสส. แกผูบริหารเพื่ออนุมัติ
โครงการ และงบประมาณในการดําเนินงาน 
 

1 วัน 
(8 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 

5) ศูนย สุขภาพจิตจัดโครงการตามแผนที่ กําหนด โดยจะ
ประเมินความรู อสม./อสส. กอนไดรับการถายทอดองค
ความรู จากน้ันดําเนินการถายทอดความรู เม่ือถายทอด
ความรูเสร็จ ตองประเมินความรู อสม./อสส. หลังไดรับการ
ถายทอดองคความรู ประเมินความพึงพอใจของ อสม./อสส. 
ตอการจัดโครงการ และประเมิน อสม./อสส. ตามแบบ
ทบทวนตนเองภายหลังการไดรับการถายทอดองคความรู 

2 วัน  
(16 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 

6) สรุปการจัดประชุม/อบรม การถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต ตามแบบสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ กลุมศูนยสุขภาพจิต 

1 วัน 
(8 ชม.) 

- กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 

รวมระยะเวลาในการดําเนินการทั้งส้ิน 72 ชม.  
 
3. เอกสาร/แบบฟอรมที่ใชในการขอรับบริการ 

 
ลําดับ เอกสาร/แบบฟอรม จํานวน (ฉบับ) 

  
 

ไมมีแบบฟอรมที่ใชในการขอรับบริการ 

 
 

- 
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4. คาธรรมเนียมการบริการ 
 

ลําดับ รายละเอียดการบริการที่มีคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม 
(บาท) 

  
ไมมีคาธรรมเนียม 

 

 
- 

 
5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการใหบริการ 

 
ลําดับ ผลสําเร็จของการบริการที่จะสงมอบแกผูรับบริการ 

1) รอย 80 ของอสม.ที่ไดรับการถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต มีคะแนนหลังการถายทอดองคความรู
ดานสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น 
 

2) รอยละ 85  ของ อสม.ที่ไดรับการถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต มีความพึงพอใจในระดับมากถึง
มากที่สุด 
 

3) รอย 80 ของ อสม. ที่ไดรับการถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต มีสวนรวมในการทบทวนตนเอง
ภายหลังการไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา
สุขภาพจิต(AAR) 
 

  
 
6. ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

1) ศูนยสุขภาพจิตท่ี 2 ท่ีอยู 138/35-36 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท : 0-5598-6314  
โทรสาร : 0-5598-6315  Website : www.mhc2.net  Email : Mentalhealthcenter2@gmail.com  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบทดสอบ กอน – หลัง เร่ืองการปฐมพยาบาลทางใจ 

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย ( √ ) หนาขอคําถามที่คิดวาถูกตอง   
        ( X ) หนาขอคําถามที่คิดวาไมถูกตอง  

………….1) 3 ส ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต คือ หลักในการปฐมพยาบาลทางใจ เพื่อดูแลจิตใจ ชวยเหลือ 
             ซ่ึงกันและกัน ไดแก 1.สอดสอง มองหา  2. ใสใจ รับฟง  3. สงตอ เช่ือมโยง 
………….2) 3 ส ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตในการดูแลสุขภาพกายไดแก 1. ส่ิงแวดลอมดี 2. สุขอนามัยดี 
             3. สงเสริมการออกกําลังกาย 
………….3) การสอดสองมองหาคนท่ีตองการความชวยเหลือเรงดวน เชน โศกเศราเสียใจรุนแรง กินไมได  
             นอนไมหลับ เปนแนวทางในการปฐมพยาบาลทางใจ ตามหลัก 3 ส 
………….4) การพูดสอดแทรก ชี้ นํา เปนระยะ ระหวางใหคําปรึกษา เปนส่ิง ท่ี ดีแสดงถึงความใสใจอยาก 
             ชวยเหลืออยางแทจริง 
………….5) ความรูสึกหดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวัง ถือเปนเร่ืองปกติอาการดังกลาวจะดีข้ึนเอง ไมจําเปนตอง 
             ไดรับการชวยเหลือ 
………….6) การเยี่ยมบานคนที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต เปนสิ่งจําเปน 
………….7) หลักสําคัญของการใหคําปรึกษา คือ การใสใจรับฟงผูมีปญหาสุขภาพจิตอยางต้ังใจเพื่อชวยใหคน 
             น้ันบอกเลาอารมณ ความรูสึก คลายความทุกขในใจ และจัดการอารมณได 
………….8) การชวยเหลือตามความจําเปน เชน การติดตอญาติ การหาน้ํา อาหาร ยา ใหแกผูที่ตองการความ 
             ชวยเหลือ ถือเปนส่ิงสําคัญ ตามแนวทางการปฐมพยาบาลทางใจ ตามหลัก 3 ส  
………….9) คนในชุมชน ไมจําเปนตองเขามามีสวนรวมในการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตเน่ืองจากเรื่องของจิตใจ 
             เปนเรื่องสวนตัวของแตละคนตองใหผูมีปญหาสุขภาพจิตแกปญหาดวยตนเอง 
…….……10) สายดวนสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต คือ 1323 
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แบบสํารวจปัญหาสุขภาพจิตที�สําคัญในพื�นที� 

 

ตําบล..........................................อาํเภอ................................จังหวดั....................ปีงบประมาณ................. 

1. ปัญหาสุขภาพจิตที�สําคัญในพื�นที� พร้อมอธิบายความสําคัญของปัญหา  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2. เครือข่ายหรือหน่วยงานที�เคยได้รับการช่วยเหลือ 

หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานนอกระบบสาธารณสุข 

ชื�อหน่วยงาน การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ชื�อหน่วยงาน การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
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แบบสํารวจความตองการสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพจิต 
จากศูนยสุขภาพจิตที.่......................... 

 

วัตถุประสงค   แบบสํารวจความตองการสนับสนุนการดําเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่จากศูนย สุขภาพจิต                          
สรางขึ้นเพื่อสํารวจปญหาและความตองการดานบริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต
จากศูนยสุขภาพจิต และจะใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสนับสนุนส่ิงตางๆ ที่จําเปนเพื่อใหการบริการ
ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตของพื้นท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

    อสม. / อสส.  
    อื่นๆ ระบุ..................................................... 

สวนที่  2   ที่ผานมา ทานเคยไดรับการสนับสนุนส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้หรือไม  และตองการรับการสนับสนุนอะไรบาง 
 

ปงบประมาณที่ผานมา ไดรับการสนับสนุน ปงบประมาณ 2560 ตองการรับการสนับสนุน 
2.1 ส่ือเทคโนโลยีสุขภาพจิต 

กลุมวัย ระบุเร่ือง กลุมวัย ระบุเร่ือง 
1.วัยเด็ก  1.วัยเด็ก  
2.วัยเรียน  2.วัยเรียน  
3.วัยรุน  3.วัยรุน  
4.วัยทํางาน  4.วัยทํางาน  
5.วัยสูงอายุ  5.วัยสูงอายุ  
6.ผูพิการ  6.ผูพิการ  
7.อื่นๆ  7.อื่นๆ  
2.2 การอบรม/สัมมนา/ความรูดานสุขภาพจิต 
ลําดับ ระบุเร่ือง ลําดับ ระบุเร่ือง 

1.  1.  
2.  2.  
3.  3.  
4.  4.  
5.  5.  

    

สวนที่  3   ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณในการตอบแบบสํารวจ 
 

-8- 



 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจตอการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2560 

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ (สําหรับผูรับผิดชอบโครงการเปนผูกรอก) 
ประเภทโครงการ 

 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต 
  ช่ือโครงการ                                                                                                   .                                                                                                  
. ช่ือโครงการยอย/กจิกรรม.........................................................................................................  
 โครงการอบรม /สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการ    
ช่ือโครงการ/กิจกรรม....................................................................................................... 
 

คําชี้แจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามน้ีใชสําหรับสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใช

ในการประเมินผลโครงการในครั้งน้ี และนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ตอเน่ืองและเกี่ยวของตอไป  
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ  
 ชาย    หญิง 

2. อายุ 
 ตํ่ากวา 20 ป    20-29 ป    30-39 ป  
 40-49 ป    50-59 ป   60 ปขึ้นไป 

     3.   การศึกษา 
 ตํ่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี    ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

4.   ตําแหนง 
 ครู     แกนนําชุมชน  อสม. / อสส.    อื่น ๆ ระบ.ุ........ 

5.   งานที่ทานรับผิดชอบ 
 งานสุขภาพจิต    อื่นๆ ระบุ ................................................... 

6.  หนวยงานที่ทานสังกัด 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   โรงพยาบาลศูนย 
 โรงพยาบาลทั่วไป    โรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
 กรม/กอง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข        ระบุ .........................................................  
 กรม/กอง นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต              ระบุ .........................................................  
 หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต          ระบุ .......................................................... 
 อื่น ๆ ระบุ ................................................................................................. 
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สวนที่ 2   ความพึงพอใจตอการถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2560 
               (สําหรับชองทางการถายทอดที่เปนการอบรม /สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ)               
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
 

 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่สุด 

1.  เน้ือหาความรูที่ไดรับ      
    1.1  เหมาะสมทันยุคสมัย      
    1.2  เขาใจงาย      
    1.3  นําไปใชประโยชนได      
    1.4  สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ      
    1.5  ตรงกับความตองการ      
2.  ส่ือ / เอกสารประกอบการถายทอดความรู (เชน หนังสือ 
คูมือ แผนพับ CD ฯลฯ) 

     

    2.1  ดึงดูดความสนใจ      
    2.2  งายตอการนําไปใช      
    2.3  เหมาะสมกับผูรับความรู      
    2.4  มีความเพียงพอตอจํานวนผูรับความรู      
3.  รูปแบบการถายทอดความรู (เชนการบรรยาย             
การฝกปฏิบัติ การทํากิจกรรม การดูงาน การทํากลุม         
การทํากิจกรรมคาย ฯลฯ) 

     

    3.1  ทันยุคสมัย      
    3.2  สอดคลองกับวัตถุประสงค      
    3.3  เขาใจงาย      
    3.4  นําไปใชได      
4. วิทยากร      
    4.1 สอนตรงกับเน้ือหา      
    4.2 สอนเขาใจงาย      
    4.3 เปดโอกาสใหสอบถาม/แสดงความคิด      
4.4 ตอบขอซักถามตรงประเด็น      
4.5 ความรูในเน้ือหาที่บรรยาย      
5.  ระยะเวลาที่ใชในการถายทอดความรูมีความเหมาะสม       
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

****ขอขอบคุณในความรวมมือ****  
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แบบสรุป 
ความพึงพอใจตอการอบรม / สัมมนาตามโครงการของกรมสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2560 

 

ประเภทโครงการ 
 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการดําเนินงานสุขภาพจิต 
 ช่ือโครงการ           

                       โครงการอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 ช่ือโครงการ/กิจกรรม          

 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

เพศ จํานวน รอยละ งานที่รับผิดชอบ จํานวน รอยละ 
ชาย   งานสุขภาพจิต   
หญิง   อื่นๆ    

รวม   รวม   
อายุ   หนวยงานที่สังกัด   

ต่ํากวา 20 ป   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   

20 – 29  ป   โรงพยาบาลศนูย   

30 – 39  ป   โรงพยาบาลทั่วไป   
40 – 49  ป   โรงพยาบาลชุมชน   
50 –59 ป   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   
60 ปขึ้นไป   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   

รวม   กรม/กองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
ตําแหนง   กรม/กองนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

คร ู   หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจติ   
แกนนําชุมชน   อื่นๆ (ระบ)ุ   
อสม. / อสส.   รวม   
อื่น ๆ ระบ ุ      

รวม      
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการถายทอดองคความรูดานสุขภาพจิต ปงบประมาณ 2560 
 

ประเด็นประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

  
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. เนื้อหาความรูท่ีไดรับ       

1.1 เหมาะสมทันยุคสมัย จํานวน      
รอยละ      

1.2 เขาใจงาย จํานวน      
รอยละ      

1.3 นําไปใชประโยชนได จํานวน      
รอยละ      

1.4 สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ จํานวน      
รอยละ      

1.5 ตรงกับความตองการ จํานวน      
 รอยละ      
2. สื่อ/เอกสารประกอบการถายทอดความรู               
(เชน หนังสือ คูมือ แผนพับ CDฯลฯ) 

      

2.1 ดึงดูดความสนใจ จํานวน      
รอยละ      

2.2 งายตอการนําไปใช จํานวน      
รอยละ      

2.3 เหมาะสมกับผูรับความรู จํานวน      
รอยละ      

2.4 มีความเพียงพอตอจํานวนผูรับความรู จํานวน      
รอยละ      

3.  ลักษณะการถายทอดความรู (เชน การบรรยาย 
การฝกปฏิบัติการทํากิจกรรม การดูงาน การทํากลุม 
การทํากิจกรรมคาย ฯลฯ) 

      

3.1 ทันยุคสมัย จํานวน      
รอยละ      

3.2 สอดคลองกับวัตถุประสงค จํานวน      
 รอยละ      
3.3  สอนเขาใจงาย จํานวน      

รอยละ      
3.4 เปดโอกาสใหสอบถาม/แสดงความคิดเห็น จํานวน      

      
รอยละ      

4. วิทยากร       
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา จํานวน      

รอยละ      
 4.2 สอนเขาใจงาย 
 

จํานวน      
รอยละ      

4.3 เปดโอกาสใหสอบถาม/แสดงความคิดเห็น จํานวน      
 รอยละ      
4.4 ตอบขอซักถามตรงประเด็น จํานวน      
 รอยละ      

-12- 



 

4.5 ความรูในเนื้อหาที่บรรยาย จํานวน      
 รอยละ      
5. ระยะเวลาที่ใชในการถายทอดความรูมีความเหมาะสม   จํานวน      
 รอยละ      

 

สรุปผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป เทากับ  .............. คิดเปน รอยละ ................... 
 
ช่ือผูประสานงาน    .....                       หนวยงาน                                      
เบอรโทรศัพท                         E-mail : .....................................................           
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แบบฟอรมทบทวนตนเองภายหลังการไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
ดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิต สําหรับ อสม./อสส. (AAR) 

 

1. ทานรูสึกอยางไรตอผูมีปญหาสุขภาพจิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานไดเรียนรูอะไรจากการรับการถายทอดความรูในครั้งนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จากส่ิงที่ทานไดเรียนรูในครั้งนี้ ทานจะนําไปใชประโยชนในเรื่องใด และอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานตองการรับการสนับสนุนดานบริการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตอะไรบาง 
4.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. หากจะถายทอดความรูในครั้งตอไปจะดีกวานี้ถา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อคณะทํางานจัดทําคูมือ 
 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง หนวยงาน 

นางวรรณวิไล   ภูตระกูล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 6 ศูนยสุขภาพจิตที่  6 

นางสาวศรัญญา  พรมเสนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่  1 

นายวุฒินันท  สังจันทร นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ศูนยสุขภาพจิตที่  2 

นายสรศักด์ิ  นาคสุขมูล นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  3 

นางสาวเฉลา หนูตุนศรี นักจิตวิทยาชํานาญการพิเศษ ศูนยสุขภาพจิตที่  4 

นายศุภชัย วรวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสุขภาพจิตที่  4 

นางสาวทิพวรรณ สายบัวแดง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  5 

นายสมโชค เพชรทอง นักจัดการงานทั่วไป ศูนยสุขภาพจิตที่  5 

นางสาวสุนทรี   เรือนตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่  6 

นายธนะศักด์ิ  โกยทา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่  6 

นางสาวศิริวรรณ   คูเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  6 

วาที่รอยตรีหญิงปราณี เนาวนิตย นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  7 

นางสาวประภาพร  แสนโคตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสุขภาพจิตที่  8 

นางภัทรานิษฐ  ทองตันไตรย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่  9 

ดร.สุภาภรณ  ศรีธัญรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่  10 

นางเปยทิพย  สีดํา   นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ    ศูนยสุขภาพจิตที่  10 

นางสาวศิรินพร   เกิดกุลรัตน นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  11 

นายบุญฤกษ   จิงา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ศูนยสุขภาพจิตที่  12 

นางสาวกรทิพย วิทยากาญจน นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ    ศูนยสุขภาพจิตที่  13 

นางสาวกานตพิชชา  สงแกว นักวิชาการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพจิตที่  13 
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