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
IOP International MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Grand Ballroom C ชั้น 4
NO
ชื่อผู้นาเสนอ
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ผลงาน
1 24 Mental crisis emergency patients National Institute for Porntip
accessing emergency medical services Emergency Medicine, Wachiradilok
in Thailand
Ministry of Public
Health, Thailand.
2 83 Psychiatric disorders in youth
Srithanya Hospital, Dr.
offenders with borderline intelligence Department
of Chomsurang
at temporary detention centers
Mental
Health, Phothisut
Thailand.
3
111 Long-term
Outcome
of
a SomdetChaopraya
OrabhornSuan
Pharmaceutical Care Service in Institute of
chang
Lithium Clinic adjunct to Standard Psychiatry,
Care Compared with Standard Care Department of
Alone in Patients with Bipolar Mental Health,
Disorder: 1 0 years Naturalistic Thailand.
Retrospective Cohort Study
4
119 Let’s Talk before the onset of
Mental Health
Supaporn
depression in Thai troops : Situational Center 10 Ubon
Sritanyarat
analysis and developmental program Ratchathani,
for mental health promotion
Department of
Mental Health,
Thailand.
5
Treatment response of Depressive
Graduate student,
Masaya
patient comorbid with Alcohol use
Department of
Tayama
disorder in Japan
Neuropsychiatry,
School of Medicine,
Sapporo Medical
University, Japan.
6
Compulsive Internet use and
Department of
Tomohiro.
comorbidities in Japanese
Neuropsychiatry,
Shirasaka
adolescents:depression, ADHD, social Teine Keijinkai
anxiety.
Hospital; School of

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.

14.50-15.05
น.

1

NO

ID

ชื่อผลงาน

7

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

8

178 Development of Continuity of Care
System in Severe Mental Illness High
Risk to Violence Patients in
Community (Outcomes of Continuity
of Care System in Severe Mental
Illness High Risk to Violence Patients)
Association analysis of ANK3 gene
variants with schizophrenia in a
northern Chinese Han population

9

10

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

11

Mental Health in Myanmar (Burma)

หน่วยงาน
Medicine, Sapporo
Medical University,
Sapporo, Japan.
Rajanukul institute,
Department of
Mental Health,
Thailand.
Nakhonratchasima
Rajanagarindra
Psychiatric Hospital,
Department of
Mental Health,
Thailand.
Xi'an Mental Health
Center, NO.15,
Yanyin Road, Yanta
District,
Xi’an Shaanxi
Province, China.
Baoji Mental Health
Center, Baoji City
Jintai District
Qunzhong Road 248,
Shaanxi
Province, China.
Myanmar (Burma)

ชื่อผู้นาเสนอ
ผลงาน

การนาเสนอ

Dr. Amporn
Benjapolpitak

15.05-15.20
น.

Dr.
Siritheptawee
M.

15.20-15.35
น.

Xiaojuan Guo

15.35-15.50
น.

Ma Xuehong

15.50-16.05
น.

Myanmar
(Burma)

16.05-16.20
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 และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง ซึ่งผู้นาเสนอบรรยายต้องมานาเสนอในเวลา 13:15 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตามลาดับเวลานาเสนอที่แจ้งไว้ และจะมอบใบประกาศเกียรติบัตรในพิธีปิดการประชุม
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณต้นสังกัด และแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
งานประชุม www.aimhc.net หากมีข้อสงสัย โปรดประสาน นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 0867849256 หรือ 025908226
และนางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 0896008382, 0814125500 หรือ 029689954
2

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 MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Grand Ballroom A ชั้น 4
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
82 ผลของโปรแกรมการบาบัดความคิดและ คณะพยาบาลศาสตร์
จันทิรา เมฆวิลยั
พฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤติกรรมหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นใน
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต
กรุงเทพและปริมณฑล
2
122 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิด
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ สันติภาพ นันทะ
จิตวิทยาเชิงบวกต่อต้นทุนทางจิตวิทยา วัยรุ่นราชนครินทร์
สาร
และภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นหญิงในสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
3
131 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหา
สถาบันราชานุกูล
ประเสริฐ จุฑา
พฤติกรรมในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 : การสารวจ
สถานการณ์ระดับสติปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยวัยเรียนและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559
4
132 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อในช่องปากของผู้ สถาบันราชานุกูล
ชุติวรรณ แก้วไสย
บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
โดยผู้ปกครอง
5

133

6

141

7

98

เวลา
13.15-13.30
น.

13.30-13.45
น.
13.45-14.00
น.

14.00-14.15
น.

การทดลองใช้ A-Speak Mobile
สถาบันราชานุกลู
Application เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสารของเด็กบกพร่องทาง
พัฒนาการและสติปัญญา
ผลการใช้โปรแกรม TEDA4I ในเด็ก
สถาบันราชานุกูล
บกพร่องทางพัฒนาการ/สติปัญญา
สถาบันราชานุกูล

อัจฉพันธ์ เรืองสุข

14.15-14.30
น.

พนิดา รัตน
ไพโรจน์

14.50-15.05
น.

ผลการใช้โปรแกรมการฝึกเพือ่ เพิ่มระดับ
สติปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี: กรณีศกึ ษา
นักเรียนเขตเทศบาลตาบลคาน้าแซบ อ.
วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

เยาวรินทร์อ้วนเฝือ

15.05-15.20
น.

โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์

3

8

ID
167

9

85

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ลักษณะอาการซึมเศร้าในวัยรุน่ ไทย ตาม ศูนย์วิจัยและสารสนเทศ
การรับรู้ของวัยรุ่นที่มีประสบการณ์
โรคซึมเศร้า โรงพยาบาล
ซึมเศร้า
พระศรีมหาโพธิ์

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
สุพัตรา สุขาวห

เวลา
15.20-15.35
น.

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เป็น
สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาการ เอื้อจิต พูนพนิช
15.35-15.50
ปัญหาของบุตรออทิสติกการรับรู้
ปรึ ก ษา คณะจิ ต วิ ท ยา
น..
ความสามารถในการเป็นบิดามารดา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาทางจิตใจ
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง ซึ่งผู้นาเสนอบรรยายต้องมานาเสนอในเวลา 13:15 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตามลาดับเวลานาเสนอที่แจ้งไว้ และจะมอบใบประกาศเกียรติบัตรในพิธีปิดการประชุม
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณต้นสังกัด และแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
งานประชุม www.aimhc.net หากมีข้อสงสัย โปรดประสาน นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 0867849256 หรือ 025908226
และนางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 0896008382, 0814125500 หรือ 029689954

4

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 MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Grand Ballroom B ชั้น 4
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
เวลา
ยกเลิ 154 ผลงานระบาดวิทยาการฆ่าตัวตายสาเร็จใน โรงพยาบาลจิตเวช พิมปภัสสร แสง
ก
ประเทศไทย
ขอนแก่นราช
บัณฑิต
นครินทร์
1
21 การศึกษาภาวะเศร้าโศกที่ผิดปกติจากการ กรมสุขภาพจิต
พงศ์เกษม ไข่มุกด์
13.15-13.30
สูญเสียของมหาชนภายหลังการเสด็จ
(วีร์ เมฆวิลัย)
น.
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิ
ราช
2
44 การพัฒนาแบบประเมินปัญหาพนัน
สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต ภาสกร คุ้มศิริ และ 13.30-13.45
เด็ ก และวั ย รุ่ น ราช คณะ
น.
นครินทร์
3
2 การพัฒนาแบบทดสอบ MMPI-2-RF ฉบับ คณะศิลปศาสตร์
วรวัชร์ ตั้งจิตรเจริญ 13.45-14.00
ภาษาไทย: การแปลและการทดสอบแบบ มหาวิทยาลัยธรรมศา
น.
วัดซ้ากับผู้ที่ชานาญสองภาษา
สตร์
4
74 ความตรงและความเชื่ อ มั่ น ของแบบ โรงพยาบาลสวนปรุง นิภาพรรณ พรม
14.00-14.15
ประเมิ น ความคิ ด อั ต โนมั ติ ใ นผู้ ป่ ว ยโรค
อุทัย
น.
ซึมเศร้าฉบับภาษาไทย
5
77 ความตรงและความเชื่อมั่นของแบบ
โรงพยาบาลสวนปรุง วนิชา น้อยผล
14.15-14.30
ประเมินความยืดหยุ่นทางจิตใจในผู้ป่วย
น.
โรคซึมเศร้าฉบับภาษาไทย
6 97 แบบวัดการขาดงานและการเพิ่มผลงาน
โรงพยาบาลสวนปรุง วนิดา พุ่มไพศาลชัย 14.50-15.05
LEAPS (Lam Employment Absence
น.
and Productivity Scale) สาหรับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ารุนแรงที่ทางานมีรายได้และ
สาหรับบุคคลทั่วไปที่ทางานแบบก่อและไม่
ก่อรายได้
7
71 การพัฒนาแบบทดสอบการเรียกชื่อภาพ กลุ่มงานจิตวิทยา
ภัทรวรรธน์
15.05-15.20
(ฉบับภาษาไทย) ชุด 15 ภาพ
โรงพยาบาลศรีธัญญา สุขยิรัญ
น.

5

ID
103

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
เวลา
8
การพัฒนาแบบทดสอบเทร์ลเมคคิง ส่วน โรงพยาบาลศรีธัญญา ฐิตาภา วิรยศิริ
15.20-15.35
ข. (Trail making test part B)
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 และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง ซึ่งผู้นาเสนอบรรยายต้องมานาเสนอในเวลา 13:15 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตามลาดับเวลานาเสนอที่แจ้งไว้ และจะมอบใบประกาศเกียรติบัตรในพิธีปิดการประชุม
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณต้นสังกัด และแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
งานประชุม www.aimhc.net หากมีข้อสงสัย โปรดประสาน นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 0867849256 หรือ 025908226
และนางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 0896008382, 0814125500 หรือ 029689954

6

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
TOP3 Community MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Board room ชั้น 4
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1 146 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคน โรงพยาบาลจิตเวช
ไพลิน ปรัชญคุปต์
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ขอนแก่นราชนครินทร์ วรรณมณี รวมจิตร
สติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก
2 69 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ บุษยา ดาคา
ชุมชนในการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่มี และองค์รวม
ภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัว โรงพยาบาลสรรพยา
ตาย กรณีศึกษาตาบลตลุก อาเภอ
จังหวัดชัยนาท
สรรพยา จังหวัดชัยนาท
3 88 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริม
ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 7 มนัสพงษ์ มาลา
ภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ขอนแก่น
ดูแลใจคนทางานสาหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
(EPI-BP Model)
4 101 การพัฒนารูปแบบงานสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
สุรีย์รัตน์ มีผล
ชุมชนในพื้นที่สูง เขตสุขภาพที่ 1
เชียงใหม่
5 92 ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ทุกข์ทรมาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 สุวัฒนา ลิ้มยุ่นทรง
และครอบครัวจากสถานการณ์ความ สงขลา
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
6 94 การดูแลสุขภาพจิตตามวิถีชีวิตพื้นถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ พรรณพิมล สุขวงษ์
พะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7 186 ชีวิตของคนอื่น :ประสบการณ์ชีวิต
คณะพยาบาลศาสตร์ พรรณพิมล สุขวงษ์
ผู้หญิงม้งที่มีภาวะซึมเศร้า
มหาวิทยาลัยพะเยา
8

107

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่วยจิต โรงพยาบาลจิตเวช
ณภัทร วรากรอมร
เวชฉุกเฉินในชุมชน
นครราชสีมาราช
เดช
นครินทร์
9 153 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
โรงพยาบาลจิตเวช
พรดุสิต คามีสีนนท์
ปกป้องของผู้พยายามฆ่าตัวตายใน ขอนแก่นราชนครินทร์
เขตบริการสุขภาพที่ 7
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.

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.
15.20-15.35
น.
15.35-15.50
น.

7

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 Rehabitation MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Mar ชั้น 3
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
1 ผลของการนวดไทยต่ อความทุ กข์ ใจต่ อ โรงพยาบาลจิ ต เวช คั ค นางค์ วาณิ ช ย์
ผู้ ดู แลผู้ ป่ วยสมองเสื่ อมที่ มี ปั ญหาจิ ตเวช สงขลาราชนครินทร์ เจริญ
และใช้ยาจิตเวชร่วมในโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์
2
37 ประสิทธิภาพของการเพิ่ม Role Play หลัง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ธนาภรณ์ เทพทอง
ให้คาปรึกษาเลิกสุราในผู้ป่วยติดสุรา เพื่อ
ลดการกลั บ ไปดื่ ม ซ้ า หอผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
3
39 การเยียวยาตนเองของหญิงหม้ายไทยพุทธ คณะพยาบาลศาสตร์ สุจิรา วิชัยดิษฐ
ที่สูญเสียสามีอย่างกะทันหันในเหตุการณ์ มหาวิทยาลัยสงขลา
ความไม่สงบ
นครินทร์
4
45 ผลของโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งพลั ง โรงพยาบาลจิ ต เวช สยาภรณ์ เดชดี
สุ ขภาพจิ ตต่ อระดับพลั งสุ ขภาพจิ ต และ สงขลาราชนครินทร์
ภาวะซึ มเศร้ าของสตรี ผู้ สู ญเสี ยสามี จาก
สถานการณ์ ค วามไม่ ส งบใน 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
5
73 การพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูการรู้คิด ในผู้มี โรงพยาบาลสวนปรุง ดวงเดือน
ปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ที่เข้ารับ
นรสิงห์
การรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
6

145

7

76

8

79

การติดตามผลการใช้โปรแกรมการบาบัด
ความคิดและพฤติกรรมบนพื้นฐานของ
การเจริญสติ (MBCT)
ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้า ณ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ประสิทธิผลของกลุ่มครอบครัวบาบัดผู้ติด
สุราในชุมชน ต่อ
พฤติกรรมการดื่มสุราและการทาหน้าที่
ของครอบครัวผู้ติดสุรา
ความพร่องด้านความจาของผู้ป่วยโรคติด
สุรา

โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราช
นครินทร์

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.

ธิดา รัตนสมบัติ

14.50-15.05
น.

โรงพยาบาลสวนปรุง ภรภัทร สิมะวงศ์

15.05-15.20
น.

โรงพยาบาลสวนปรุง วิชชุดา ยะศินธ์

15.20-15.35
น.
8

ID
121

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
เวลา
9
ปัญหาสุขภาพจิตในผู้เล่นการพนัน:
สถาบันสุขภาพจิต
สันติภาพ นันทะ
15.50-16.05
กรณีศึกษาผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่นราช
สาร
น.
1323
นครินทร์
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง ซึ่งผู้นาเสนอบรรยายต้องมานาเสนอในเวลา 13:15 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตามลาดับเวลานาเสนอที่แจ้งไว้ และจะมอบใบประกาศเกียรติบัตรในพิธีปิดการประชุม
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณต้นสังกัด และแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
งานประชุม www.aimhc.net หากมีข้อสงสัย โปรดประสาน นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 0867849256 หรือ 025908226
และนางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 0896008382, 0814125500 หรือ 029689954

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
TOP5 Treatment MH (นาเสนอในวันที่ 2 สิงหาคม 2560) ห้อง Gemini ชั้น 3
ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
26 ผลของโปรแกรมการให้ ค วามรู้ แ ละการ โรงพยาบาลสมเด็จพระ น.ต.หญิ ง วราภรณ์
สนับสนุนของครอบครัวต่ออารมณ์เศร้าใน นางเจ้าสิริกิติ์
ปฏิสังข์
มารดาหลังคลอด
2
36 ประสิ ท ธิ ผ ลของแบบประเมิ น พฤติ ก รรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กชนั น ทน์ เพ็ ช ร
ก้าวร้าวรุนแรงและแนวทางการจัดการเพื่อ
ราช
ล ด ก า ร ใ ช้ ย า Haloperidol แ ล ะ
Diazepamแบบฉีดและผลข้างเคียงของยา
ใ น ผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ช ห อ ผู้ ป่ ว ย จิ ต เ ว ช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
3
52 การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาในผู้ป่วยที่ สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ ชมพูนุช สุคนธวารี
เกิดกลุ่มอาการนิวโรเล็พติกโดยใช้เทคนิค สมเด็จเจ้าพระยา
กฎความสัมพันธ์
4 126 ความเครียด ภาระการดูแลและความ
สถาบันจิตเวชศาสตร์ อุ่นจิตร คุณารักษ์
ต้องการการสนับสนุนของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สมเด็จเจ้าพระยา
โรคซึมเศร้า
5
99 อาการแสดงและโรคร่วมทางจิตเวชของ
โรงพยาบาลจิตเวช
จุฑา ปาตังคะโร
ผู้ป่วยโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์
สงขลาราชนครินทร์
สะเทือนขวัญ ที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วย
นอกโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช
นครินทร์
6
63 ประสิทธิภาพการดักจับความคลาดเคลื่อน สถาบันจิตเวชศาสตร์ พรยุพา ธัญภัทรกุล
ทางยาของระบบการกระจายยาแบบพร้อม สมเด็จเจ้าพระยา
ใช้ตามจานวนมื้อ
7
50 ผลของโปรแกรมส่งเสริม สุขภาพจิต เพื่อ ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 13 นิตย์ ทองเพชรศรี
ส ร้ า ง ค ว า ม สุ ข ใ ห้ กั บ ผู้ สู ง อ า ยุ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
51 การพั ฒ นามาตรฐานการปฏิ บั ติ ก าร สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าช เบญจวรรณ สาม
พยาบาลนิติจิตเวช
นครินทร์
สาลี

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.
15.20-15.35
น.

10

ID
57

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
เวลา
9
การพัฒนาแนวปฏิบัติในการควบคุมการ
สถาบั น จิ ต เวชศาสตร์ วิภา วณิชกิจ
15.35-15.50
ระบาดของโรคสุกใสในกลุ่มผู้ป่วยในสถาบัน สมเด็จเจ้าพระยา
น.
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พักรับประทานอาหารว่าง 14.30 – 14.50 น.
โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท จ่ายหน้างาน และขอความร่วมมือให้ผู้ได้นาเสนอผลงานวิชาการ
แบบบรรยาย (Oral Presentation) นาไฟล์ที่ใช้นาเสนอประมาณ 10 นาทีไปจัดเก็บที่ห้องคณะทางานวิชาการก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หลังจากนั้นต้องไปลงไฟล์ ณ ห้องประชุมเอง ซึ่งผู้นาเสนอบรรยายต้องมานาเสนอในเวลา 13:15 น.
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ตามลาดับเวลานาเสนอที่แจ้งไว้ และจะมอบใบประกาศเกียรติบัตรในพิธีปิดการประชุม
โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและเดินทางไปราชการได้ตามสิทธิ์จากงบประมาณต้นสังกัด และแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์
งานประชุม www.aimhc.net หากมีข้อสงสัย โปรดประสาน นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทร. 0867849256 หรือ 025908226
และนางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทร. 0896008382, 0814125500 หรือ 029689954
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