26/6/61

ร่าง
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจําปี 2561
วันที่ 1 -3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

“สุขใจ วัยทํางาน”
th

17 Annual International Mental Health Conference and15th Annual Child Mental Health and Psychiatry Conference
August 1st- 3rd, 2018 at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok

“Mental Health in the workplace”
ISL: International Special Lecture
ISP: International Symposium
IPD: International Panel Discussion
IWS: International Workshop
IOP: International Oral Presentation
E: English Translation
C: Mandarin Translation

TSL: Thai Special Lecture
TPL: Thai Plenary Lecture
TSP: Thai Symposium
TPD: Thai Panel Discussion
TWS: Thai Workshop
TOP: Thai Oral Presentation
TKP: Thai KM Presentation
T: Thai Translation
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26/6/61
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ห้อง Grand Ballroom C ห้อง Grand Ballroom A
เวลา
ชั้น 4
ชั้น 4
8.30-9.00
9.00-10.30 ISL1: Mental Health

for Disaster Responder
in Japan
by Prof Kim Yoshiharu,
Japan

ISL2: Gender inequality
and mental health
by Prof. Kathryn Norsworthy,
Rollins College
Graduate Studies in
Counseling
Winter Park, Florida, USA.

ห้อง Grand Ballroom B
ชั้น 4

ห้อง Venus
ชั้น 3
ลงทะเบียน

TSP3: ฝ่าวิกฤต ชีวิตวัย
TSP1: หันใจให้ถูกทิศ
TSP2: เรียนรู้ภาวะโรคจิต
ทํางาน
สร้างออฟฟิศสวรรค์
แบบวิทยาศาสตร์
Paradise office without Introduction to psychosis Midlife crisis
depression
ประธาน:
นพ.ประภาส อุครานันท์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
รองประธาน:
พันตรีหญิงนุสรา วรภัทราทร
กองทัพบก

ประธาน:
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
รองประธาน:
พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร:
วิทยากร:
รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี
1. สาเหตุและการจัดการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ซึมเศร้าจากการทํางาน ภัยเงียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่รุกรานผลผลิตของประเทศ
โดย นพ.ประภาส อุครานันท์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
2. สมดุลในชีวิต สุขไร้เศร้า
เพราะเราร่วมใจ
โดย พันเอกวันชนะ สวัสดี
ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม
3. โลกการทํางานที่สร้างสรรค์
และสวรรค์แห่งความสุข
โดย อ. อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
บริษัทเดอะนิวยู

ประธาน:
พญ.เบญจพร ปัญญายง
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
รองประธาน:
ดร.นพ.นพพร ตันติรังสี
รพจ.สงขลาราชนครินทร์

วิทยากร:
1.เราจะก้าวข้าม ความกลัว
ความเจ็บปวด ฝันร้ายที่ยังอยู่กับ
ตัวเราได้อย่างไร
โดย นายชาติชาย ไทยกล้า
สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง
ทาฟต้า
2. ความสุขจากการทํางาน@
ชายแดนใต้
โดย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
3. ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด
ชีวิตเป็นสุข
โดย นายชลธร บุญศรี
วิทยากรอิสระ

ห้อง Gemini
ชั้น 3

ห้อง Virgo
ชั้น 3

TSP4: สร้างสุขในโลกการ
ทํางานแก่เด็กพิเศษและผู้ป่วย
จิตเวช
Inclusive society in the
workplace

TPD1: การแพทย์ทางเลือก
สําหรับผู้มีภาวะเครียด
Alternative intervention
for stress

ประธาน:
พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์
ส.ราชานุกูล
รองประธาน:
นางจินตนา มงคลพิทกั ษ์สุข
ส.ราชานุกูล

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นายเศรษฐพงศ์ บุญหมั่น
รพจ.สระแก้วราชนครินทร์

วิทยากร:
1. พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล
รพจ.สระแก้วราชนครินทร์
วิทยากร:
2. อ.ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
1. กระบวนการเตรียม
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ความพร้อมเด็กพิเศษสู่โลกการทํางาน
อภัยภูเบศร
ของสถาบันราชานุกูล
3. รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี
โดย น.ส.ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
เตรี
ยมชัยศรี
ส.ราชานุกลู
มหาวิ
ทยาลัยมหิดล
2. กระบวนการเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยจิตเวชสู่โลกการทํางานของ
โรงพยาบาลสวนปรุง
โดย น.ส.เจริญพร กิจชนะพานิชย์
รพ.สวนปรุง
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถาน
ประกอบการในการดูแลเด็กพิเศษ
โดย นายคํารณ เทียมเกิด
สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย
4. แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผู้ปกครองและเด็กพิเศษในการ
ทํางานกับสถานประกอบการ
โดย นางลําภู ฉลาด
น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลาด

ห้อง
Boardroom
ชั้น 4

ห้อง VIP
ชั้น 4

ห้อง
รับรอง

ห้อง
รับรอง
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26/6/61
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
เวลา
ห้อง Grand Ballroom C ห้องGrand Ballroom A
ชั้น 4
ชั้น 4

ห้อง Grand Ballroom B
ชั้น 4

10.30-10.45
10.45-12.00

ห้อง Gemini
ชั้น 3

ห้อง Virgo
ชั้น 3

TWS1: สร้างสุขให้ผู้ปกครองของ
เด็กและวัยรุ่นด้วยคําถามทรงพลัง
Creating happiness for the
parents of child and
adolescent by powerful
questions

TWS2: นวัตกรรมสร้างสุข
ด้วยสติในองค์กร
Innovation creates
happiness with
mindfulness in
organization

ห้อง
Boardroom
ชั้น 4

ห้อง VIP
ชั้น 4

ห้อง
รับรอง

ห้อง
รับรอง

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ISP1: Technology for
suicide prevention in
the workplace
Chair:Dr. Nattakorn
Jampathong, Thailand
Co-Chair:
Speakers:
1. Prof. Duujian Tsai,
Taiwan
2. Ms. Pham Thi Thu
Huong, Vietnam
3. Prof. Dr. Shih Cheng Liao,
Taiwan

12.00-13.00

ห้อง Venus
ชั้น 3

TPD2: “เล่าสู่กันฟัง :
ประสบการณ์จาก
คนทํางานสุขภาพจิต”
Mental health work
stories

TSP5: เรียนรู้ภาวะโรคจิต
TPD3: การประเมิน
แบบวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการทํางาน
Introduction to psychosis Fitness for duty
evaluations
ประธาน:
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
รองประธาน:
พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากร:
1. Perceptions and reality
testing
ผศ.ดร.กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Disturbance of perceptions &
neuropathology
นพ.วีรพล อุณหรัศมี
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
พญ.วิชชุดา จันทราษฎร์
ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์
วิทยากร:
1. นพ.อภิชาติ แสงสิน
2. น.ส.สาลิกา โค้วบุญงาม
3. น.ส.ลัดดา จีระกุล
4. น.ส.กรรณิกา เขื่อนนิล
ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์

วิทยากร:
วิทยากร:
1. ดร.สุนทรี ศรีโกไสย
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
2. ภญ. ศิริวรรณ ทวีวัฒนาปรีชา
สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิต
บําบัดแนวซาเทียร์
3. รศ.พญ.รัตนา สายพานิชย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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26/6/61
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom ชั้น 4
13.00-13.45

ISL3 (T/C): Mental health in the workplace across cultural perspective from Australia

13.45-14.30

TSL1 (E/C): องค์กรแห่งความสุข จุดเริ่มต้นจากหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

14.30-14.45
15.00
15.30
16.00
17.00

by Prof. Mohan Isaac. Clinical Professor of Psychiatry and Consultant Psychiatrist, University of Western Australia.
โดย วิทยากรจากบริษัทมิตรผล จํากัด

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ซ้อมฉายพระรูป/รับพระราชทานรางวัล
แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียง
เตรียมการรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรผลงานนิทรรศการ
พิธีเปิดการประชุม
องค์ประธาน: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงาน
พระราชทานรางวัล
น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เบิกผู้รับพระราชทานรางวัล
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัล
 รางวัล Mental Health Award (1 รางวัล)
 รางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร (ด้านสังคม) 2 รางวัล
 รางวัลเกียรติยศ นพ.อุดม ลักษณวิจารณ์ (ด้านชุมชน) 6 รางวัล
 ด้านบริหารจัดการงานสุขภาพจิตและจิตเวช (3 รางวัล)
 ด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (3 รางวัล)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระราชดํารัสเปิดการประชุมและทรงปาฐกถาพิเศษ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จประทับพัก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงฉายพระรูป 2 ชุด
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสวยพระสุธารส
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จกลับ
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26/6/61
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา
ห้อง Grand Ballroom C ห้องGrand Ballroom A ห้อง Grand Ballroom B

ชั้น 4
08.30-08.45
09.00-10.30

ISL5: Addiction in the
workplace
1. Neurobiology and
motivation interview for
prevention and treatment
of addiction
by Prof. Patrick Bordeaux,
Diplomate of the
American Board of
Addiction Medicine,
Clinical Professor of
Psychiatry,
Department of Child &
Adolescent Psychiatry,
University Laval, Canada

ISL6: Mastering the
addicted brain
by Prof. Dr. Walter Ling,
UCLA USA.

ชั้น 4
สรุปเนื้อหาการประชุม
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
TWS3: ใจเป็นสุข
สนุกในการทํางาน
Healthy Mind
Healthy Workplace
วิทยากร:
วิทยากรจากบริษัทEsso
ประเทศไทย

ชั้น 4

ห้อง Venus
ชั้น 3

ห้อง Gemini
ชั้น 3

ห้อง Virgo
ชั้น 3

ห้อง Boardroom
ชั้น 4

ห้องLeo
ชั้น 3

TSP6: เรียนรู้ภาวะโรค
จิตแบบวิทยาศาสตร์
Introduction to
psychosis

TPD4: สารกําจัดศัตรูพืช
กับการฆ่าตัวตาย
Pesticides and
Suicide
ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นางอรพิน ยอดกลาง
รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์

TPD5: เสวนาพาเพลิน
“คนทํางานสุขภาพจิต
ชุมชน”
Sewanapaploen“
Working mental health
community of care”

TSP7: สูงวัยให้มีความสุข
และพึงพอใจในยุคไทย
แลนด์ 4.0
Successful Aging and
Life Satisfaction in the
Era of Thailand 4.0

ASEAN
Mental
Health
Workshop

ประธาน:
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
รองประธาน:
พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา

TWS4: ช่วยลดพฤติกรรม
ซ้ําๆ ให้นอ้ งออ (ทิสติก) ได้
อย่างไร?
How public health
officers can help to
reduce repetitive
behavior in children
with autism?

วิทยากร:
1. Overview of
Psychological tests/
Cognitive tests in
psychosis
นายนคร ศรีสุโข
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
2. Cognitive function/
Executive function in
schizophrenia (Part I)
ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร:
1. ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า
รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์
3. พญ.เพชรรุ้ง ไพรพยอม
รพ.เชียงคาน จ.เลย

วิทยากร:
1. พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น
2. นางปรารถนา สุรพลพินิจ
3. น.ส.นัฐภรณ์ วัฒนลักษณ์
4. น.ส.พิพัฒนา อนันติโย
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
พญ.สุวรรณี เรืองเดช
รพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์
วิทยากร:
1. นพ.พฤทธิ์ ทองเพ็งจันทร์
รพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2. น.ส.วราภรณ์ บุญประเสริฐ
รพ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี
3. นางพรรนิภา พรอมตตระกูล
รพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
4. น.ส.กาญจนา แก้วสุวรรณ
รพ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน
5. นางปิ่นพันธ์ สุขศรีพะเนาว์
รพ.สต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา

ประธาน:
นพ.วัชรพล สกุลวิโรจน์
รพ.สวนสราญรมย์
รองประธาน
นางสําอางค์ พันธุ์ประทุม
รพ.สวนสราญรมย์
วิทยากร:
1. แนวคิดเรื่อง Positive
psychiatry และการปฏิบัติตัว
ของผู้สูงอายุให้ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต
(Successful aging)
โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน
ข้าราชการบํานาญ
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ
โดย ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. การพัฒนาแบบวัดความพึง
พอใจในชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ
ฉบับใหม่
โดย นพ.จุมภฏ พรมสีดา
รพ.สวนสราญรมย์
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วันพฤหัสบดีท่ี 2 สิงหาคม 2561
เวลา
ห้อง Grand Ballroom C ห้องGrand Ballroom A ห้อง Grand Ballroom B

ชั้น 4

10.30-10.45
10.45-12.15 ISP2: Lesson Learn of
International
Community Mental
Health Training

ชั้น 4

TKP1: ใจบันดาลแรง
แรงบันดาลใจ
Lighting up
inspiration

Chair:
วิทยากร:
Dr.M.L.Somchai Chakrabhand, นายศุ บุญเลี้ยง
Thailand.
ศิลปินอิสระ
Co Chair:
Mrs.Suchada Sakornsatien,
Thailand.
Speakers:
1. Representative from
Malaysia
2. Dr. Rohan Ratnayake,
Public Health Specialist,
National Programme
Manager Mental Health,
Ministry of Health, Sri
Lanka
3. Dr. Moan Thawdar
Myo Thant, Psychiatrist,
Mental Health Hospital,
Yangon, Myanmar
4. Ms. Sutha
Auapisithwong,
Child and Adolescent
Mental Health
Rajanagarindra

ชั้น 4

TSP8: เรียนรู้ภาวะโรค
จิตแบบวิทยาศาสตร์
Introduction to
psychosis
ประธาน:
นพ.นพดล วาณิชฤดี
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
รองประธาน:
พญ.ฐิติมา สงวนพิชัย
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
วิทยากร:
1. Cognitive function/
Executive function in
schizophrenia (Part II)
ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพร
พาณิชย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. Psychosis in
Neurological and
systemic conditions
นพ.พงศธร พหลภาคย์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26/6/61
ห้อง Venus
ชั้น 3

ห้อง Gemini
ชั้น 3

ห้อง Virgo
ชั้น 3

ห้อง Boardroom
ชั้น 4

ห้องLeo
ชั้น 3

TSP9: การพนัน!!! พฤติกรรม
หรือโรค? เนื้อหานําสมัย
Gambler!!! Behavioral vs
Disease? Issue update

TPD6: สุขภาพจิตที่ดี
ในที่ทํางาน เริ่มต้นจากที่บ้าน
Good mental health
in the workplace,
Starting from home.

TWS5: การใช้แนวทางการ
คืนสู่สุขภาวะกับผูป้ ่วยจิตเวช
Using Recovery
approach with Service
User

ASEAN
Mental
Health
Workshop

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นพ.ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม
ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยากร:
พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์
รพ. ศรีธัญญา

TSP10: เข้าใจ เข้าถึง ภาวะ
สมองเสื่อมที่มีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจใน
ผู้สูงอายุ
Understanding
&Approach to
“Behavioral Symptoms of
Dementia (BPSD)
in Elderly

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประธาน:
ศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองประธาน:
นพ. กิตต์กวี โพธิ์โน
รพจ.นครพนมราชนครินทร์
วิทยากร:
1. โรคติดการพนันมีหลักฐาน
ทางพยาธิสภาพทางระบบ
ประสาทและมีพยาธิสรีระ
วิทยาอย่างไร
โดย รศ.พญ.พรจิรา ปริวชั รากุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การวินิจฉัยโรคติดการ
พนันความสําคัญและความ
แตกต่างในการวินิจฉัย
ระหว่าง ICD10 และ ICD11
โดย พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
ส.พัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3. ความสําคัญของปัญหา
โรคติดการพนันทางเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศไทย
โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. การรักษาโรคติดการพนัน
มีวิธีการอะไรในต่างประเทศ
และการรักษาในประเทศ
แบบมีการวิจัยรับรองในปัจจุบัน
โดย นายธนกฤษ ลิขิตธรากุล
ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์

วิทยากร:
1. พญ.กุสุมาวดี คําเกลี้ยง
ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. พญ. หทัยชนนี บุญเจริญ
ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ภาคใต้
3. ผู้ปกครองเด็ก
หน่วยงานเอกชน
4. ครู
หน่วยงานเอกชน

ประธาน:
นพ.จุมภฏ พรมสีดา
รพ.สวนสราญรมย์
รองประธาน
นางสําอางค์ พันธุ์ประทุม
รพ.สวนสราญรมย์
วิทยากร:
1. ภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหา
พฤติกรรมและจิตใจ
โดย พญ.พัฒน์ศรี ศรีสวุ รรณ
รพ. พระมงกุฎเกล้า
2. แนวทางการเฝ้าระวัง
ผู้สูงอายุสมองเสื่อมทีม่ ีปัญหา
พฤติกรรมจิตใจ (Dementia
with BPSD)
โดย นพ. วัชรพล สกุลวิโรจน์
รพ. สวนสราญรมย์
3. การพยาบาลผู้ป่วยสมอง
เสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและ
จิตใจ
โดย ดร. ภาวดี เหมทานนท์
วพบ. นครศรีธรรมราช
4. การฟื้นฟูผู้ป่วยสมองเสื่อมที่
มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ
โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
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26/6/61
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา
ห้อง Grand Ballroom C
ชั้น 4
12.15-13.30
13.30-16.30 IOP1: International Oral

2ห้อง Grand Ballroom A
ชั้น 4

ห้อง Grand Ballroom B
ห้อง Venus
ชั้น 4
ชั้น 3
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้อง Gemini
ชั้น 3

3ห้อง Boardroom
ชั้น 4

TOP1: Mental Health
Network

TOP2: Psychiatric
Treatment

TOP3: Mental Health and
Psychiatry Epidemiology

TOP4: Child and
Adolescent Mental Health

TOP5: Psychiatric
Rehabilitation

Dr. Patanon Kwansanit,
Thailand.

ประธาน:
พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์
ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์
รองประธาน:
นส.พัชริน คุณค้ําชู
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ประธาน:
นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
รองประธาน:
นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู่
ส.จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ประธาน:
พญ.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน
ส.ราชานุกูล
รองประธาน:
พญ.จอมสุรางค์ โพธิสัตย์
รพ.ศรีธัญญา

ประธาน:
พญ.ชลทิพย์ กรัยวิเชียร
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
รองประธาน:
พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประธาน:
นพ.สันติชัย ฉ่ําจิตชืน่
รพ.ศรีธัญญา
รองประธาน:
นางรสสุคนธ์ ชมชื่น
รพ.ศรีธัญญา

ผู้ประสานงาน:
สนง.วิเทศสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน:
สพส.

ผู้ประสานงาน:
ส.สมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน:
ส.ราชานุกูล+ รพ.ยุวประสาท

ผู้ประสานงาน:
ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์

Presentation1
Chair:
Dr.M.L. Somchai Chakrabhand,
Thailand.

Co Chair:

กบบส.

ห้องLeo
ชั้น 3
ASEAN
Mental
Health
Workshop

ไวทยปถัมภ์
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26/6/61
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา ห้อง Grand Ballroom C ห้องGrand Ballroom A ห้อง Grand Ballroom B

ชั้น 4
08.30-08.45
09.00-10.30 IPD1: Recovery

Model to workplace
Moderator:
Speaker from Thailand
Speakers:
1. Dr. Abdul Kadir Abu
Bakar, Malaysia.
2. Speaker from
Thailand.
3. Speaker from
Australia.

10.30-10.45

ชั้น 4
สรุปเนื้อหาการประชุม
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
TPD7: หมดใจ หมดไฟ
หมดกัน
Wonderful Life without
Burnout Syndrome
ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นายมนัสพงษ์ มาลา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
วิทยากร:
1. น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
2. ดร. ลักษณา สกุลทอง
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
3.ทพญ. จริญญา เชลลอง
รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4. นางนารีรัตน์ สุ่มศรีสวุ รรณ
รพ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ชั้น 4

ห้อง Venus
ชั้น 3

TPD8: ความสุขด้วยการ TSP11: ทํางาน
อย่างไรให้สุขใจและ
ให้...จากใจ อสม.
ได้ผลลัพธ์
Pleasure of giving…
success story from
How to work and
Village Volunteers
get the results with
happiness
ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นายสมพงษ์ นาคพรหม
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ห้อง Gemini
ชั้น 3

ห้อง Virgo
ชั้น 3

TWS6: การพนัน
TPD9: โอกาสและ
มัน...หมดตัว
ความเป็นไปได้ใน
Gambling: Fun or Problem ความสําเร็จด้านอาชีพ
ของผู้ป่วยจิตเภท
วิทยากร:
Schizophrenia:
1. นายธนกฤษ ลิขิตธรากุล Nowadays possibilities
2. น.ส. สิริจันทร์ เดชปัญญาวัฒน์ and opportunities
3. นายสันติภาพ นันทะสาร of works

ประธาน:
4. นายณัฐปพล รัตนตรัย
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ
ส.สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
รพ.สวนปรุง
วิทยากร:
ราชนครินทร์
รองประธาน:
1. นางจิตติมา สารประสงค์ นพ.ภาณุ คูวุฒิยากร
รพ.สต. ปากโทก จ.พิษณุโลก รพ.สวนปรุง
2. นางพานิตย์ นพรัตน์
รพ.สต.บ้านท่าข้าม จ.พัทลุง
วิทยากร:
3. นายชั่ง ภูราช
1. คุณค่าและความ
รพ.สต.หนองอิตื้อ
ผูกพันในวิชาชีพและการ
จ. กาฬสินธุ์
ทํางาน
โดย นายวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
รพ.สวนปรุง
2. คุณค่าและผลลัพธ์
ด้านจิตใจวัยทํางาน
โดย นางภรภัทร สิมะวงศ์
รพ.สวนปรุง
3. ทํางานอย่างไรให้หลงใหล
คลั่งไคล้และเห็นคุณค่า
โดย น.ส. กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์
นางสาวไทยปี 2553

ห้อง Boardroom
ชั้น 4
TPD10: บริการปรับ
ใจ ผ่อนคลายอารมณ์
วัยทํางานด้วย
เครื่องตรวจประเมิน
ความเครียดไบโอฟีด
แบค
Biofeedback for
Stress Relief
service in the
workplace

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
ภก. ศิวพงษ์ ตันศรีวงษ์
รพจ.นครสวรรค์ราชนครินทร์ ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นายวีระพงษ์ เรียบพร
วิทยากร:
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
1. นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
2. นางศรัณยา ทองจีน
วิทยากร:
รพจ.นครสวรรค์ราชนครินทร์ 1. น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส
3. นายสกุลชาติ กสิพงษ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา 2. น.ส. จุฑามาศ วรรณศิลป์
จ.นครสวรรค์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
4. นายนเรษฐ์ เงินบํารุง 3. น.ส.ศิรลิ ักษณ์ แก้วเกียรติ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่ามะขามเอน พงษ์
จ.นครสวรรค์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
5. นายสิทธิพันธุ์ ไกรสังข์
แพทย์ประจําตําบลมหาโพธิ
จ.นครสวรรค์

ห้อง Mars
ชั้น 3

ห้อง Leo
ชั้น 3

TSP12: พลิกโฉม
ASEAN
ภาพลักษณ์บริการจิตเวช Mental
Re-brand Psychiatric
Health
Service
Workshop
ประธาน:
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์
กรมสุขภาพจิต
รองประธาน:
พญ. สมรัก ชูวานิชวงศ์
รพ. ศรีธัญญา
วิทยากร:
1. ภาพลักษณ์ของสุขภาพจิต
โดย รศ.นพ. ชวนันท์ ชาญศิลป์
ภาควิชาจิตเวชศสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ภาพลักษณ์ของโรคจิตเวช
และการคืนสู่สขุ ภาวะ
โดย น.ส. เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ศูนย์บริการคนพิการทางจิต
สายใยครอบครัว
3. กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
ภาพลักษณ์บริการ
สุขภาพจิต: ในโรงพยาบาล
โดย นายนิติพงษ์ ห่อนาค
นักประพันธ์
4. กลยุทธ์การเปลีย่ นแปลง
ภาพลักษณ์บริการ
สุขภาพจิต: ภาคประชาชน
โดย นายมณเฑียร บุญตัน
สมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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26/6/61
วันศุกร์ท่ี 3 สิงหาคม 2561
เวลา ห้อง Grand Ballroom C ห้องGrand Ballroom A ห้อง Grand Ballroom B

ชั้น 4

10.45-12.00 ISL7: Screening for

ชั้น 4

substance use
disorders in the
workplace:
contemporary
approaches

TPD11: ความสําเร็จของ
การบูรณาการงาน
สุขภาพจิตชุมชน
Community Mental
Health Integration
Succession

by Assoc. Prof. Robert Ali,
The University of
Adelaide, Australia

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นพ.ศรุตพันธ์ จักรพันธุ์ ณ
อยุธยา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ISL8: Screening
system for alcohol
and substance use
disorders in health
system, Thailand

วิทยากร
1. แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่
ภาคเหนือ เขต 1-3
2. แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่
ภาคเหนือ เขต 4-6
3. แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่
ภาคเหนือ เขต 7-10
4. แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่
ภาคเหนือ เขต 11-12

by Dr. Sawitri
Assanangkornchai, Prince
of Songkla University,
Thailand

ชั้น 4

TPD12: ระบบบริการ
เพื่อนเสริมสร้างชีวติ
Peer Support
System
ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นางณัฐกานต์ ใจบุญ
รพ.ศรีธัญญา
วิทยากร:
1. น.ส.เครือวัลย์ เที่ยงธรรม
ศูนย์บริการคนพิการทางจิต
สายใยครอบครัว
2. น.ส.รัชดา หรรษาภิพัฒน์
ศูนย์ส่งเสริมชีวิต
3. น.ส.เกศมาศ แผ้วสกุล
ศูนย์สายใยครอบครัว
4. น.ส.กรรณิกา เขื่อนนิล
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

12.00-13.00
13.00-14.00 TPL1 (E/C): บรรยายพิเศษ
โดย น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
14.00-14.15 รายงานสรุปการประชุม (E/C)
โดย นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
14.15-14.45 มอบรางวัล Full Paper และพิธีปิดการประชุมฯ
โดย น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ห้อง Venus
ชั้น 3

TPD13: สร้างสุขจาก
แรงบันดาลใจ
Creative
happiness with
Inspiration
ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม
รพจ. เลยราชนครินทร์

ห้อง Gemini
ชั้น 3

TWS7: เครือข่าย
สุขภาพจิตยุคใหม่...
เป็นสื่อได้...ใช้สื่อเป็น
Mental Health
Communication in
Community

วิทยากร:
1. นายจักรี ชุ่มนิกาย
ผู้บริหารบริษัท HD.TV.
2. นายกฤตภาส ต๊ะประจํา
วิทยากร:
1. ดร. บุษบงศ์ วิเศษพลชัย ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย
3. นายขวัญชาติ ดาสา
สํานักวิจัยสังคมและ
ผอ. สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์
สุขภาพ
2. นายเดชา สายบุญตั้ง 4. นางพานิตย์ นพรัตน์
รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รพ.สต.บ้านท่าข้าม
จ.พัทลุง

ห้อง Virgo
ชั้น 3

ห้อง Boardroom
ชั้น 4

TKP2: ต้นแบบวิถี
สร้างสุขอย่างยั่งยืน
ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข
Creating Sustainable
Happiness of
Health Services
Model

TPD14 : สุข สดใส
วัยทํางาน
Happy and Bright
Working people

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นพ.จุมภฎ พรหมสีดา
รพ.สวนสราญรมย์

วิทยากร:
1.นายสุชาติ บุณยภากร
2.นางจีรภา บุณยภากร
3.นางอารีย์ เชิญกลาง
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลหนองขาม
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วิทยากร:
1. นพ.กิติศกั ดิ์ เกษตรสิน
สมบัติ
รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว
จ. น่าน
2. นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
ศูนย์อนามัยที่ 7
3. นพ.จุมภฎ พรหมสีดา
รพ.สวนสราญรมย์
4. พญ.สุวรรณี เรืองเดช
รพจ.นครราชสีมาราช
นครินทร์

ผู้ดําเนินการอภิปราย:
นางนาตยา ทฤษฎิคุณ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

ห้อง Mars
ชั้น 3

TSP13: โรค (ติด)
Social....คุณก็อาจจะ
เป็น
Social Media
Addiction..Are you?

ห้อง Leo
ชั้น 3

ASEAN
Mental
Health
Workshop

ประธาน:
นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์
กรมสุขภาพจิต
รองประธาน:
นางนันทนา รัตนากร
กองสุขภาพจิตสังคม
วิทยากร:
1. สถานการณ์และ
พฤติกรรมการใช้ social
media ของคนไทย
นายลักษมน์ เตชะวันชัย
สมาพันธ์ดิจิทลั คอนเทนต์
บันเทิงไทย
2.ผลกระทบที่สําคัญจาก
โรค Social ในมุมมอง
สุขภาพจิต
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กรมสุขภาพจิต
3. บทบาทของสื่อออนไลน์
ต่อโรค Social
Admin สื่อออนไลน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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