สรุป ผลงานวิชาการนาเสนอ POSTER 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
Poster MH ในกรม ในกระทรวง สธ. มหาวิทยาลัย (นาเสนอตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 4 สิงหาคม 2560)
ณ ลานหน้าห้องประชุมชั้น 4
No ID
ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
1
42 ผลการดู แ ลและส่ ง กลั บ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเด็ ก และ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก พรทิพย์ จรุงศักดิ์สกุล
วั ย รุ่ น โรคซึ ม เศร้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การก่ อ และวัยรุ่นภาคใต้
ความรุนแรงในสังคม
2
89 คู่มือ คู่ใจ อาสาสมัครป้องกันภัยซึมเศร้าและฆ่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
วิษณุกร นาชัยดูลย์
ตัวตาย
นครสวรรค์
3
66 ภาวะซึมเศร้าและคุณภาพการนอนหลับในกลุ่ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ จุติพร ศรีแก้ว
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
(สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา)
4 183 ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลท่าลี่คลายเศร้าด้วย
โรงพยาบาลท่าลี่ จังหวัด สุนิดา สุวรรณไกรษร
สมุนไพรพอกเข่า
เลย
5

120

การพัฒนาชุดองค์ความรู้เพื่อป้องกันโรคซึมเศร้า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
สาหรับกลุ่มวัยทางาน
อุบลราชธานี

คมชาย สุขยิ่ง

6

195

การประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมป้องกันภาวะ โรงพยาบาลพระศรีมหา
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อาเภอลือ โพธิ์
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ

ธีราภา ธานี,
สุภัทรา ก้อนคาดี,
พัชนี พิมพบุตร

7

46

8

29

9

112

10

30

11

104

ผลของกลุ่มบาบัดแบบแก้ไขปัญหาต่อภาระการ
ดูแลและภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
การระลึ ก ถึ ง ความหลั ง ในผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ โ รค
ซึมเศร้า
ผลการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอานาจ และ
ศักยภาพแนวสตรีนิยม ในผูป้ ่วยโรคซึมเศร้า:
กรณีศกึ ษา

โรงพยาบาลปะเหลี ย น ไพจิตร พุทธรอด
จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลสวนสราญ ปาริชาต ศาสสนัส
รมย์
โรงพยาบาลกันทรารมย์ ไพจิต ประสานพันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

การเตรียมครอบครัว/ชุมชนก่อนจาหน่ายและ
การติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ภาวะซึมเศร้าหลังจากจาหน่ายสู่ชุมชน
ผลการให้คาปรึกษารายบุคคลแบบปรับเปลีย่ น
ความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของ

โรงพยาบาลสวนสราญ จิรารัตน์ นวนไหม
รมย์
โรงพยาบาลขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐชยา สารภาพ

1

No

ID

12

116

13

124

14

142

15

176

การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้สึกมี โรงพยาบาลจิตเวช
คุณค่าในตนเองและลดความคิดอัตโนมัติทางลบ นครราชสีมาราช
ในผู้สูงอายุที่มภี าวะซึมเศร้า
นครินทร์

บุญพา ณ นคร
ปาริชาต ศาสนัส
อรสา เรืองสวัสดิ์

16

93

โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรค กลุ่มการพยาบาล
ซึมเศร้าเป็นซ้า: คลินิก “รู้จิต รักษ์ใจ”
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรคซึมเศร้าเราคุยกันได้ สบายๆ
โ ร ง พ ย า บ า ล จิ ต เ ว ช
ขอนแก่นราชนครินทร์
สร้างฝัน ซึมเศร้าหมดไป คุณค่าชีวิตตามมา
โรงพยาบาลจิตเวชเลย
ราชนครินทร์
ความสาเร็จในการเลิกสุ ราของผู้ติดสุราที่มีโรค ส า นั ก ง า น เ ค รื อ ข่ า ย
ซึมเศร้า ด้วยแนวทางสมาคมเอเอ: กรณีศกึ ษา องค์กรงดเหล้า
การพัฒนาทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต โรงพยาบาลสวนสราญ
จากสุราหรือสารเสพติดและมีภาวะอิเลคโตรไลท์ รมย์
ไม่สมดุลสาหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล
สวนสราญรมย์
ผลการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อน โ ร ง พ ย า บ า ล จิ ต เ ว ช
ทางกายในผู้ป่วยติดสุราที่เข้ารับการรักษาใน
สระแก้วราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ปี พ.ศ.
2557
ประสบการณ์การเลิกดื่มสุราสาเร็จของผู้ติดสุรา โรงพยาบาลสวนปรุง
ที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่มีภาวะ Alcohol
โรงพยาบาลคาเขื่อนแก้ว
withdrawal โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
จังหวัดยโสธร

สกาวรัตน์ พวงลัดดา

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Alcohol
withdrawal

โรงพยาบาลหัวตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ

บุญจรัส สอนสมบูรณ์

ผลโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองต่อการรับรู้ความสามารถในการหลีกเลี่ยง

โรงพยาบาลสวนสราญ สมควร จุลอักษร
รมย์

17
18

25
96

19

16

20

81

21

33

22

90

23

193

24

192

25

38

ชื่อผลงาน
หน่วยงาน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้า อาเภอขุขันธ์
จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการให้การปรึกษาแนวพุทธธรรมร่วมกับสมาธิ โรงพยาบาลห้วยยอด
บาบัดในผู้มีภาวะซึมเศร้าที่คิดฆ่าตัวตาย
จังหวัดตรัง
ผลของการให้คาปรึกษาต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินกิ สุขภาพจิต
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ผลการให้คาปรึกษารายบุคคลตามแนวคิด
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยซึมเศร้า

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
มยุรี ลัคนาศิโรรัตน์

โรงพยาบาลปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

รุ่งนภา นิลประภา
วิรัชชดา ดวงมณี

โรงพยาบาลจิตเวชเลย
ราชนครินทร์

เพ็ญสุดา ไชยเมือง

นวพร ตรีโอษฐ์
เพ็ญสุดา ไชยเมือง
จุฑามาศ เอื้อศิริรัตน
ภัทราจิตต์ ศักดา

อาพร พลเศษ
น้าผึ้ง บุตรหนัน
กรองจิตต์ วงศ์สุวรรณ
เยาวเรศ บุญรัตนสถทโธ

2

No

ID

26

40

27

41

28

78

29

102

30

156

31

148

32

152

33

28

34

149

35

155

36

160

37

168

ชื่อผลงาน
สารเสพติดและอัตราการกลับติดซ้าของผู้ป่วยโรค
จิตจากสารเสพติด
อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมของผู้ที่พยายาม
ฆ่าตัวตายในอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
อั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พฤติ ก รรมฆ่ า ตั ว ตาย โรงพยาบาลปะเหลี ย น
จังหวัดตรัง
การสืบสวนหลังการเสียชีวิต กรณีศึกษาการฆ่า
ตัวตายสาเร็จ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการทาร้ายตนเองและการพยายามฆ่าตัว
ตายของประชาชนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
2559
การรับรู้และการเผชิญปัญหา การฆ่าตัวตายใน
ประชาชนเขตบริการสุขภาพที่ 7
ผลการบาบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมใน
ผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ณ คลินิก
จิตประภัสร์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์
ผลการบาบัดการปรับความคิดและพฤติกรรมใน
ผู้ป่วยจิตเภทที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์:
กรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ย 5 ราย
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ที่มีความเสี่ยงต่อการทาร้ายตนเอง
The Development of Psychiatric
Inpatient Suicide Risk Assessment at
Psychiatric hospital
การศึกษาระบบบริการผู้ที่เสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย
ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังผลกระทบจากการ
ฆ่าตัวตายสาเร็จ ด้วยผังเครือญาติและ MCATT

หน่วยงาน

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิม ณฐพร ชัยพรมเขียว
พระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลปะเหลี ย น ไพจิตร พุทธรอด
จังหวัดตรัง
โรงพยาบาลสวนปรุง

วริษฐา ใจแจ้ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
กรุงเทพมหานคร

นิตย์ ทองเพชรศรี

โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์

ศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร

โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์

บุปผา รุ่งเรือง

โรงพยาบาลสวนสราญ
รมย์
Khon Khan
Rajanagarindra
Psychiatric Hospital
โรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์
งานสุขภาพจิตและยา
เสพติด กลุ่มงานบริการ
ปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์
การพัฒนาระบบสารสนเทศการฆ่าตัวตายสาเร็จ โรงพยาบาลจิตเวช
เขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์
นครราชสีมาราช
นครินทร์

กาญจน์กนก สุรินทร์
ชมภู

ปลดา เหมโลหะ
Jitpinan Bassoti
ไพรวัลย์ ร่มซ้าย
ยุวดี อัครลาวัณย์

รุจิวรรณ สอนสมภาร
หาญ จินดา
ทศวรรษ แพสุวรรณ
ภาคภูมิ คนรู้
3

No
38

ID
5

ชื่อผลงาน
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก
ที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด –5 ปี อาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
การพัฒนาคู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ในวัยรุน่ อายุ 12-16 ปี และคู่มือ
กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น
อายุ 16-18 ปี
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

หน่วยงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
นครราชสีมา

ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
วรวรรณ หนึ่งด่านจาก

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ชลบุรี

สตรีรัตน์ รุจริ ะชาคร

สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา

ธนวรรณ พยูงผล

39

86

40

111

41

189

เรื่องเล่าและการให้คาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ
ความรักสาหรับวัยรุ่นในนิตยสารเนชั่นจูเนียร์

สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์

เทวารัฐ จึงธนภัทร

42

113

โครงการพัฒนาโปรแกรมการให้บริการ
สุขภาพจิตเชิงรุกในชุมชนสาหรับผู้ป่วยออทิ
สติก: ระยะที่ 1

สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

43

184

คุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกที่ประกอบ
อาชีพ

โรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์

วัชราพรรณ ทองสมรักษ์
วันพิชิต ทองเหง้า
สุดารัตน์ ยอดประทุม
กิติภัทร ยุรชัย
วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
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