ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
IOP international (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
NO ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1 24 Mental crisis emergency patients accessing สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ Mrs. Porntip Wachiradilok
emergency medical services in Thailand
สาธารณสุข
2 83 Psychiatric disorders in youth offenders with
รพ.ศรีธัญญา
พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
borderline intelligence at temporary detention
centers
3
111 Long-term Outcome of a Pharmaceutical Care SomdetChaopraya Institute of OrabhornSuanchang
Service in Lithium Clinic adjunct to Standard Care Psychiatry
Compared with Standard Care Alone in Patients
with Bipolar Disorder: 1 0 years Naturalistic
Retrospective Cohort Study
4
119 Let’s Talk before the onset of depression in Thai
Mental Health Center 10
สุภาภรณ์ศรีธัญรัตน์
troops : Situational analysis and developmental
program for mental health promotion
5

Treatment response of Depressive patient comorbid Graduate student,
with Alcohol use disorder in Japan
Department of
Neuropsychiatry, School of
Medicine, Sapporo Medical
University, Japan.

Masaya Tayama

การนาเสนอ
13.15-13.30 น
13.30-13.45 น
13.45-14.00 น

14.00-14.15 น

14.15-14.30 น

1

NO
6

ID

ชื่อผลงาน
Compulsive Internet use and comorbidities in
Japanese adolescents:depression, ADHD, social
anxiety.

หน่วยงาน
1) Department of
Neuropsychiatry, Teine
Keijinkai Hospital
2) Department of Psychiatry,
Tokiwa Hospital
3) Department of Psychiatry,
Miki mental clinic
4) Department of
Neuropsychiatry School of
Medicine Sapporo Medical
University, Sapporo, Japan.

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
Tomohiro. Shirasaka1),4) ;
Masaru. Tateno2),4) ;
Miyuki. Tsuneta1) ;
Masaya. Tayama 3),4)
;Hisakazu. Kimura1),
Toshikazu. Saito3)

การนาเสนอ
14.50-15.05 น

สถาบันราชานุกูล 4737 ถนนดิน
แดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์

15.05-15.20 น

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช Siritheptawee M,
นครินทร์
Wattanagaroon P,
Surawarangkul J,
Chumsuk K,
Dudsadeeprasert J. et al.
Association analysis of ANK3 gene variants with
Xi'an Mental Health Center, Xiaojuan Guo
schizophrenia in a northern Chinese Han population NO.15, yanyin Road, yanta
District, xi’an Shaanxi
Province, China

15.20-15.35 น

7

130 Intelligence quotient (IQ) of students in first year
primary schools: national survey 2016

8

178 Outcomes of Continuity of Care System in Severe
Mental Illness High Risk to Violence Patients

9

15.35-15.50 น

2

NO
10

ID

ชื่อผลงาน
A control study about coping styles between the
depressive disorder patients and healthy persons

หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
Baoji Mental Health Center, Ma Xuehong
Baoji City Jintai District
Qunzhong Road 248, Shaanxi
Province, China.

การนาเสนอ
15.50-16.05 น

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนัน้ ต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

3

สรุป ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
TOP1_Child (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
82 ผลของโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวจันทิรา เมฆวิลัย
ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นใน ปทุมธานี 13180
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2
122 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกต่อ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น นายสันติภาพ นันทะสาร
ต้นทุนทางจิตวิทยาและภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นหญิงใน
ราชนครินทร์
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
3

131

4

132

5

133

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาพฤติกรรมในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : การสารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559
ผลของการฝึกกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้บกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญาโดยผู้ปกครอง

สถาบันราชานุกูล 4737 ถนน
ดินแดง แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400

สถาบันราชานุกูล 4737 ถนน
ดินแดง แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400
การทดลองใช้ A-Speak Mobile Application เพื่อพัฒนา สถาบันราชานุกูล 4737 ถนน
ความสามารถในการสื่อสารของเด็กบกพร่องทาง
ดินแดง แขวงดินแดง เขตดิน
พัฒนาการและสติปัญญา
แดง กรุงเทพฯ 10400

เวลา
13.15-13.30 น
13.30-13.45 น

นายประเสริฐจุฑา

13.45-14.00 น

นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย

14.00-14.15 น

นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย

14.15-14.30 น

4

6

ID
141

ชื่อผลงาน
ผลการใช้โปรแกรม TEDA4I ในเด็กบกพร่องทาง
พัฒนาการ/สติปัญญาสถาบันราชานุกูล

7

98

8

167

9

85

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
นางพนิดา รัตนไพโรจน์

เวลา
14.50-15.05 น

ผลการใช้โปรแกรมการฝึกเพือ่ เพิ่มระดับสติปัญญาเด็กอายุ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2-15 ปี: กรณีศึกษานักเรียนเขตเทศบาลตาบลคาน้าแซบ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

เยาวรินทร์อ้วนเฝือ2

15.05-15.20 น

ลักษณะอาการซึมเศร้าในวัยรุน่ ไทย ตามการรับรู้ของวัยรุ่น ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรค
ที่มีประสบการณ์ซึมเศร้า
ซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สุพัตรา สุขาวห……

15.20-15.35 น

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุตรออทิ
สติกการรับรู้ความสามารถในการเป็นบิดามารดา และ
ปัญหาทางจิตใจ

หน่วยงาน
สถาบันราชานุกูล 4737 ถนน
ดินแดง แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400

สาขาวิช าจิ ต วิท ยาการปรึก ษา นางสาว เอื้อจิต พูนพนิช *
คณ ะจิ ต วิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

15.35-15.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

5

สรุป ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
TOP2_Epidemiology+พัฒนาเครื่องมือ (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1 154 ผลงานระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายสาเร็จในประเทศไทย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นางพิมปภัสสร แสงบัณฑิต
นครินทร์
2
21 การศึกษาภาวะเศร้าโศกที่ผิดปกติจากการสูญเสียของ
กรมสุขภาพจิต
นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
มหาชนภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จัก
รีนฤบ-ดินทร สยามมินทราธิราช
3
44 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพนัน
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น ภาสกร คุ้มศิริ และคณะ
ราชนครินทร์
4
2 การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับภาษาไทย:
คณะศิลปะศาสตร์
นายวรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ
การแปลและการทดสอบแบบวัดซ้ากับผู้ที่ชานาญการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สองภาษา
5
74 ความตรงและความเชื่ อ มั่ น ของแบบประเมิ น ความคิ ด โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ. นิภาพรรณ พรมอุทัย
อัตโนมัติในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉบับภาษาไทย
เชียงใหม่
6
77 ความตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินความ
โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ. วนิชา น้อยผล
ยืดหยุ่นทางจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฉบับภาษาไทย
เชียงใหม่*
7 97 แบบวัดการขาดงานและการเพิ่มผลงาน LEAPS (Lam โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
วนิดา พุ่มไพศาลชัย
Employment Absence and Productivity Scale)
สาหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรงที่ทางานมีรายได้และ
สาหรับบุคคลทั่วไปที่ทางานแบบก่อและไม่ก่อรายได้

เวลา
13.15-13.30 น
13.30-13.45 น

13.45-14.00 น
14.00-14.15 น
14.15-14.30 น
14.50-15.05 น
15.05-15.20 น

6

8

ID
71

9

103

ชื่อผลงาน
การพัฒนาแบบทดสอบการเรียกชื่อภาพ (ฉบับ
ภาษาไทย) ชุด 15 ภาพ

หน่วยงาน
กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลศรี
ธัญญา เลขที4่ 7 ถ.ติวานนท์ ต.
ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
นางภัทรวรรธน์ สุขยิรัญ

การพัฒนาแบบทดสอบเทร์ลเมคคิง ส่วน ข. (Trail
making test part B)

กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลศรี นางสาว ฐิตาภา วิรยศิริ
ธัญญา กรมสุขภาพจิตโรงพยาบาล
ศรีธัญญา

เวลา
15.20-15.35 น

15.35-15.50 น

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

7

ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
TOP3_Community (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1 146 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจหรือ
โรงพยาบาลจิตเวช
นางไพลิน ปรัชญคุปต์และ
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ ออทิสติก
ขอนแก่นราชนครินทร์
นางสาววรรณมณี รวมจิตร
อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
2 69 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ
นางสาวบุษยา ดาคา
และดูแลผู้ที่มภี าวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
และองค์รวม โรงพยาบาล
กรณีศกึ ษาตาบลตลุก อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สรรพยา 162 ม 5 ต โพ
นางดาตก อ.สรรพยา จ.
ชัยนาท
3 88 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกัน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
มนัสพงษ์ มาลา
ภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทางานสาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7
(EPI-BP Model)
4 101 การพัฒนารูปแบบงานสุขภาพจิตชุมชนในพื้นที่สูง เขต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เลขที่ นางสาวสุรีย์รัตน์ มีผล
สุขภาพที่ 1
131 ถนนช่างหล่อ ตาบล
หายยา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
5 92 ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมานและครอบครัวจาก
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
น.ส.สุวัฒนาลิ้มยุ่นทรง
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
6 94 การดูแลสุขภาพจิตตามวิถีชีวิตพื้นถิ่นพะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์
นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์
มหาวิทยาลัยพะเยา

เวลา
13.15-13.30 น

13.30-13.45 น

13.45-14.00 น

14.00-14.15 น

14.15-14.30 น
14.50-15.05 น
8

ID

ชื่อผลงาน

7

186

ชีวิตของคนอื่น :ประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงม้งที่มีภาวะซึมเศร้า

8

107

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยจิตเวชฉุกเฉินในชุมชน

9

153

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องของผู้พยายามฆ่าตัว
ตายในเขตบริการสุขภาพที่ 7

หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
คณะพยาบาลศาสตร์
พรรณพิมล สุขวงษ์…
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โรงพยาบาลจิตเวช
นายณภัทร วรากรอมรเดช
นครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวช
พรดุสิต คามีสีนนท์
ขอนแก่นราชนครินทร์

เวลา
15.05-15.20 น
15.20-15.35 น
15.35-15.50 น

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

9

สรุป ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
TOP4_Rehab (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
1 ผลของการนวดไทยต่อความทุกข์ใจต่อผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมที่มีปัญหา โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช น.ส.คัคนางค์ วาณิชย์เจริญ
จิตเวชและใช้ยาจิตเวชร่วมในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
นครินทร์
2
37 ประสิทธิภาพของการเพิ่ม Role Play หลังให้คาปรึกษาเลิกสุราในผู้ป่วย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นางธนาภรณ์ เทพทอง
ติดสุรา เพื่อลดการกลับไปดื่มซ้า หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
3
39 Buddhist Windows’ Healing Process After Sudden Loss of
คณะพยาบาลศาสตร์
นางสางสุจิรา วิชัยดิษฐ
Sponuse in Unrest Area
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
4
45 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตต่อระดับพลังสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช นางสยาภรณ์ เดชดี
และภาวะซึมเศร้าของสตรีผู้สูญเสียสามีจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 นครินทร์
จังหวัดชายแดนภาคใต้
5
73 การพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิด ในฃผู้มีปญ
ั หาสุขภาพจิตจาก
โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง นางดวงเดือน นรสิงห์
แอลกอฮอล์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
เชียงใหม่
6

145

7

76

การติดตามผลการใช้โปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมบน
พื้นฐานของการเจริญสติ (MBCT)
ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้า ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์
ประสิทธิผลของกลุ่มครอบครัวบาบัดผู้ติดสุราในชุมชน ต่อ
พฤติกรรมการดื่มสุราและการทาหน้าที่ของครอบครัวผู้ติดสุรา

เวลา
13.15-13.30 น
13.30-13.45 น
13.45-14.00 น
14.00-14.15 น
14.15-14.30 น

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ธิดา รัตนสมบัติ
ราชนครินทร์

14.50-15.05 น

โรงพยาบาลสวนปรุ ง อ. ภรภัทร สิมะวงศ์
เมือง เชียงใหม่

15.05-15.20 น

10

8

ID
79

9

121

ชื่อผลงาน
ความพร่องด้านความจาของผู้ป่วยโรคติดสุรา

หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
โรงพยาบาลสวนปรุ ง อ. นางสาว วิชชุดา ยะศินธ์
เมือง จ.เชียงใหม่

เวลา
15.20-15.35 น

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้เล่นการพนัน: กรณีศึกษาผู้รับบริการสายด่วน
สุขภาพจิต 1323

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นราชนครินทร์

15.50-16.05น

นายสันติภาพ นันทะสาร

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

11

สรุป ผลงานวิชาการนาเสนอ ORAL ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
เรื่อง “ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” (Depression : let’s talk)
วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
TOP5_Rx (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560)
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
26 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนของครอบครัวต่อ โรงพยาบาลสมเด็ จพระนาง น.ต.หญิง วราภรณ์ ปฏิสังข์
อารมณ์เศร้าในมารดาหลังคลอด
เจ้าสิริกิติ์
2
36 ประสิทธิผลของแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและแนว โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
ทางการจัดการเพื่อลดการใช้ยา Haloperidol และ Diazepam
แบบฉีดและผลข้างเคียงของยาในผู้ป่วยจิตเวช หอผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
3
52 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาในผู้ป่วยที่เกิดกลุ่มอาการนิวโร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ ชมพูนุช สุคนธวารี
เล็พติกโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์
เจ้าพระยา
4 126 ความเครียด ภาระการดูแลและความต้องการการสนับสนุนของ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ นางอุ่นจิตร คุณารักษ์
ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า
เจ้าพระยา 112 ถนน
สมเด็จเจ้าพระยาแขวงท่า
ดินแดง เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
5
99 อาการแสดงและโรคร่วมทางจิตเวชของผู้ป่วยโรคเครียด
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา จุฑา ปาตังคะโร
ภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ปว่ ย ราชนครินทร์ถ.ไทรบุรี ต.บ่อ
นอกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ยาง อ.เมือง จ.สงขลา
๙๐๐๐๐
6
63 ประสิทธิภาพการดักจับความคลาดเคลื่อนทางยาของระบบการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ พรยุพา ธัญภัทรกุล
กระจายยาแบบพร้อมใช้ตามจานวนมื้อ
เจ้าพระยา

เวลา
13.15-13.30 น
13.30-13.45 น

13.45-14.00 น
14.00-14.15 น

14.15-14.30 น

14.50-15.05 น

12

7

ID
50

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ผลของโปรแกรมส่ งเสริม สุ ขภาพจิต เพื่ อสร้างความสุขให้ กับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร

8

51

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี

15.20-15.35 น

57

การพัฒนาแนวปฏิบัติในการควบคุมการระบาดของโรคสุกใสใน
กลุ่มผู้ป่วยในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ วิภา วณิชกิจ
เจ้าพระยา

15.35-15.50 น

9

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
นายนิตย์ ทองเพชรศรี

เวลา
15.05-15.20 น

พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000
บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อน
เวลา 11:00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง

13

