
ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2556 2557 2558 2559 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

จำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับปัญหา 

1 3 1 8 1 4 3 13 

1. ฝ่ายการแพทย์  - - - - - - - - 
2. ฝ่ายการพยาบาล - -    1 2 1 
3. ฝ่ายจิตวิทยา  - - -  1 - - - 
4. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  - - - - - - - - 
5. ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - - - - - - - - 
6. ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม  - - 1  -  1 2 
7. ศูนย์นิติจิตเวช 1 - - 6 - 2 - 2 
8. ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต - 3 - 2 - 1 - 8 
9. ศูนย์จัดการความรู้ - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



ผลงานข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

วิจัย 
เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

จำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลย/ีนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับปัญหา 

6 3 - - - - -  

1. ฝ่ายการแพทย์  - - - - 1 - - - 
2. กลุ่มภารกิจการพยาบาล 5 1 3 - 13 - - 15 
3. กลุ่มงานจิตวิทยาคลินิก  1 - 1 - - - 3 1 
4. กลุม่งานสังคมสงเคราะห์  - - 1 - 2 - - 1 
5. กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - 1 - - - - - - 
6. กลุ่มงานเภสัชกรรม - - - 1   - 1 
7. กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต  - - - 1 -  - 6 
8. กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายนิติสุขภาพจิต - 1 - - - - - - 
9. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ - - 1 - 1 - 1 - 
10. กลุ่มงานบริหารทั่วไป - - - - - - 1 - 
11. กลุ่มงานการเงิน - - - - - - - 1 
12. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล - - - - - - - 1 

 
 
 



 
 
 

ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ2556 
 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย 1. ลักษณะผู้ป่วยนิติจิตเวชส่งบังคับรักษาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48 นางกฤษณา   อำคา ศูนย์นิติจิตเวช 

2. ประสบการณ์ด้านจิตใจและการเยียวยาตนเองของเหยื่อในคดีฆาตกรรมที่ผู้ป่วยจิตเวช
เป็นผู้ต้องหา 

นางลัดดา  จีระกุล ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

เทคโนโลยี 1. คู่มือการปฏิบัติงานทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต 
2. คู่มือวิทยากรหลักสูตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ฉบับปรับปรุง) 
3. แนวปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต: กรณีภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
(ฉบับปรับปรุง) 

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

นวตกรรม - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ2557 
 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย คุณลักษณะประชากร คณุลักษณะทางคลินิกและกฎหมายผู้ป่วยนิติจิตเวช
ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 

ดร.อุทยา   นาคเจริญ ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

เทคโนโลยี 1. แนวทางการรับบุตรบุญธรรม ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

2. แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ส่งตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 14 

ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

3. แนวทางการให้บริการนิติจิตเวชสำหรับโรงพยาบาล 
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

4. หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

5. หลักสูตรอาชญาวิทยาและเหยื่อวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
นิติจิตเวช 

ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

6. หลักสูตรกระบวนการนิติจิตเวชสำหรับทีมสหวิชาชีพ ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

7. แนวทางการฝึกซ้อมแผนด้านสุขภาพ สำหรับทีม MCATT ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

8. หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านสุขภาพจิตที่ประสบภัยพิบัติ ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 
นวตกรรม - - - 

 
 
 



 
 

ข้อมูลจำนวนผลงานวจิัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ2558 
 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย การศึกษาลักษณะ วิธีการประเมินและการช่วยเหลือทางจิตวิทยาผู้ป่วยนิติจิตเวชที่แกล้งป่วย: 
กรณีศึกษา  

นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์ ฝ่ายจิตวิทยา 

เทคโนโลยี 1. แนวทางบริการผู้รับบริการนติิจิตเวชตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 48  
สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

2. แนวทางบริการผู้รับบริการนติิจิตเวชตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 48  
สำหรับบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

3.หลักสูตรสำหรับวิทยากร เรื่องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ภัย
พิบัติ(Community Resilience Enhancement in Crisis Prepared Readiness) 

ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

นวตกรรม อุปกรณ์การจัดการผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน  ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2559(1ก.ย. 2559) 
 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย 1. ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551                                                                                                              นางสาวภาวินี    บุตรแสน ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

2. ผลของโปรแกรมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลหลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรง
ของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

นางบุญนำ   เล้าโสภาภิรมย ์ ฝ่ายการพยาบาล 

3. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลี ฝ่ายการพยาบาล 
เทคโนโลยี 1. หลักสูตรการป้องกันและจัดการพฤติกรรมรุนแรง  ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

2. หลักสูตรการพยาบาลนิติจิตเวช ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม ศูนย์พัฒนางานวิจัยและฝึกอบรม 

3. หลักสูตรการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

4.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลนิติจิตเวช ฉบับปฏิบัติการ นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลี ฝ่ายการพยาบาล 

5.ชุดความรู้ สุขภาพใจ...ดูแลได้ด้วยตัวคุณ  ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

6. แผ่นพับความรู้ เรื่อง การจัดการกรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง จำนวน 1 ศูนย์นิติจิตเวช ศูนย์นิติจิตเวช 

7. คู่มือ เรื่อง อัคคีภัย ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

8. คู่มือ เรื่องน้ำท่วม ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

9. คู่มือ เรื่อง แผ่นดินไหว ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

10. คู่มือ เรื่อง อุบัติเหตุหมู่ ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

11. คู่มือ เรื่อง ดินโคลนถล่ม ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

12. คู่มือ เรื่อง การเมือง ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 

13. คู่มือ เรื่อง ภัยแล้ง ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 



ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2560(30 ก.ย.60) 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย 1.สมรรถนะพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านพยาบาลนิติจิตเวชในประเทศไทย นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลีและคณะ  

2.ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู ้ดูแลหลักในการจัดการ
พฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิตเภทงานพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ 
(Effects of Main Caregiver’s Empowerment Program in 
Managing Violent Behaviors of Schizophrenic Patients in Out 
Patients Department Galyarajanagarindra Institute)  

นางบุญนำ   เล้าโสภาภิรมย์ 
นางสาวชนิดา  ชาฎิโกฏ  
 

 

3.ผลของรูปแบบการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีสว่นร่วม                              
(The Effect of Rehabilitation Program for Psychiatric Patient 
with Community Participation)  

นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ  
นางสาวสำราญ  บุญรักษา  
 

 

4.สถานการณ์การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยจิตเวช
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

นางสุพตัรา  สกุลพันธุ์  
 

 

5.เรื่องเล่าและการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรักสำหรับวัยรุ ่นใน
นิตยสาร(Nation Junior) 

นางสาวเทวารัฐ  จึงธนภัทร  

6.สุขภาพจิตและลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับบุตรบุญธรรม นางสาวพัชรินทร์  อรุณเรืองและคณะ    

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1.แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรมการดูแลผู้รับบริการ (The Care 
Program Approach: CPA) 
 

กลุ่มงานนิติสุขภาพจิต  

2.คู่มือเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ต้องขังป่วยจิตเวชและ
ผู้ต้องขังสูงอายุตามบริบทเรือนจำ 

นางสาวกรรณิกา  เขื่อนนิล  

3.สื่อชุดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพจิต  



ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2561 (30 ก.ย.61) 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย 1.ประสิทธิผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อ
ความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช Effect of the Galya 
Individualized Competency Restoration Program (Galya-ICRP) on 
Competency to Stand Trial in Forensic Psychiatric Patients 

ดร.อุทยา  นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี  บุตรแสน 

 

2.การศึกษาลักษณะ คำตอบในแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกในผู้ป่วย
นิติจิตเวชที่แกล้งป่วย  : กรณีศึกษา 

นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์  

3.ประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรต่อทิศทางการ
ดำเนินงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา  

4.ประสบการณ์ทางด้านจิตใจและกระบวนการเยียวยาด้วยตนเองของ
เหยื่ออาชญากรรมในความผิดต่อชีวิตที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา 
Psychological experience and self-healing process for victims 
of crime cases that are conducted by psychiatric patients 

นางลัดดา  จีระกุล 
นางยุวดี  มณีสอดแสง 
นางสาวรุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี 

 

5.ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองต่อการรับรู้อาการ
นำของผู้ป่วยจิตเภทที่รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
Effect of perceived self efficacy promotion program to early 
warning signs recognition of patients schizophrenia in 
Galyarajanagarindra Institute 

นางวยุณี  ช้างมิ่ง  

6.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ 
 

พญ.กมลชนก มนตะเสวี 
พญ.ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ 
พญ.วิชชุดา จันทราษฎร์ 

 

 



 

ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2561(ต่อ) (30 ก.ย.61) 

 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

1.แนวทางการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรมการดูแลผู้รับบริการ (The Care 
Program Approach: CPA) 
 

กลุ่มงานนิติสุขภาพจิต  

2.การพัฒนาระบบสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ 
 

พญ.วิชชุดา  จันทราษฎร์ กลุ่มภารกิจความ
เป็นเลิศด้านนิติ

สุขภาพจิต 

3. SMART PHARMACY: หุ่นยนต์จัดยาแบบครบวงจร นพ.ศรุตพันธุ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 
นางสุพาณี ตันตะโนกิจ 

 

4.การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
(SM I - V) รูปแบบพี่เลี้ยงทีมกัลยาณมิตร 

นางสุดสาคร  จำมั่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย.62) 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

วิจัย 1. ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำ
ของผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

นางสาวภาวินี  บุตรแสน 
ดร.อุทยา  นาคเจริญ 

 

2. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง : กรณีศึกษา
เฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 

นางสาวเบญจภรณ์  บุญอ่ิมยิ่ง 
นางสาวธัญญรัตน์  ตันหล้า 

 

3. ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการเสพยาบ้าใน
ผู้ป่วยจิตเวชที่เสพติดยาบ้า 

นางดวงจันทร์  บัวคลี  

4. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
ที่มารับบริการที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา 
นางสาววิภาพร  สิทธิจันทร์ 

 

5. ผลของโปรแกรมการจัดการความโกรธของผู้ป่วยนิติจิตเวช นางทองพูน  ปินทะนา 
นางสาวจันทิรา  เมฆวิลัย 

 

6. ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อสุขภาวะทางจิตใจของผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
The effects of a stress management program on the 
psychological well-beingofcaregivers of schizophrenic patients 
in community 

นางสุดสาคร  จำมั่น  

7. คุณภาพชีวิตผู ้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ ่ง : กรณีศึกษา
เฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงประจวบคีรีขันธ์(บ้านประจวบโชค) 

นางสาวรุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี  

8.ภาวะติดนิโคตินกับอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 

นพ.ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์  

9.ผลของโปรแกรมกระตุ้นความจำและการฝึกสติต่อความจำของผู้สูงอายุ
สมองเสื่อมระดับเล็กน้อย 

นางสาวสำราญ  บุญรักษา  



ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย.62) 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

 10.ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการ
รักษาด้วยยาและการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

นางกฤษณา  อำคา  

11.ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยจิตเภท 

นางสาวเพ็ญพรรณ์ ชิตวร  

12.ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความคิดฆ่าตัวตาย
ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางยุพิน  ตุ้มโหมด  

13.ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี
ของผู้ป่วยนิติจิตเวช 

นางสาวอุทยา  นาคเจริญ  

14.ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดต่อภาวะซึมเศร้า
ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น 

นางสาวชนิดา  ชาฎิโกฏ  

15.ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหาความเจ็บป่วย
ทางกายระยะแรกเริ่ม ในผู้ป่วยจิตเวชที่พักรักษาตัวในห่อผู้ป่วย 
The effect of using clinical nursing practice guideline for early 
detection physical illness in an inpatient psychiatric unit 

นางสาวบุปผา  ดวงเดือน  

16.ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดของผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 

นางเพ็ญพุฒ  คงพาณิชย์ตระกูล  

17.ประสิทธิภาพของโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการ
ก้าวร้าวรุนแรง 

นายไพโรจน์  สุขเกิด  

 

 



ข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมปีงบประมาณ 2563 (30 ก.ย.63) 

ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .  Services for Forensic Psychiatric Patients in Accordance with 
Section 14 of Criminal Procedure Code 

 กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 

2 . Services for Forensic Psychiatric Patients in Accordance with 
Section 48 of Criminal Procedure Code 

 กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 

3. การบริการรูปแบบใหม่ (New Normal)  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

4. คู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Cohort ward  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

5. Telepsychiatry ญาติเยี่ยม    กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

6. Telepsychiatry แพทย์ตรวจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน    กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

7. Digitalized medical records     กลุม่ภารกิจการพยาบาล 

8. less Paper  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

9. ประชุมพยาบาลผ่าน Teleconference    กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

10. Galya Virtual Ward  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

11. บันทึกการรับเวรโดยใช้ Ipad  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

12. Guarding box  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

13. Social distancing  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

14. Universal precaution/ Protection (Mask, Face shield, Gloves, 
alcohol gel) 

 กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

15. Initial admission ward (for 14 days)  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

16.Telehomevisit  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

17. ยาไปรษณีย์  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 



ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม 

18.Cohot ward  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

19. Distancing chair & bed  กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

20. Delivery system (drone,pharmacy delivery services)  กลุ่มงานเภสัชกรรม 

21. Electronic Payment (e-Payment)  กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

22. Online job application  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

23. Online conference/meeting  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 

24. Online booking (Meeting room/car/Maintenance)  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

25. E-Learning  กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 

26. แนวทางการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การ
เพิ ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุต ิธรรม ด้านคดีเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว ที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุข 

 กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 

 27. โปรแกรมกลุ่มจิตบำบัดที่เน้นการแสดงออกสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภทที่
มีพฤติกรรมกา้วร้าว 

นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง  

วิจัย 1. การพัฒนาต้นแบบและผลของโปรแกรมกลุ ่มจิตบำบัดที ่ เน้นการ
แสดงออกต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยในโรคจิตเภท 

นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง  

 2. ลักษณะโปรไฟล์ภาวะสุขภาพจิตและลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับบุตร
บุญธรรม 

นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง  

 3. ความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะของ
บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นายดลทยา สุริยนต์  

 4. การศึกษาลักษณะคำตอบในแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกในผู้ป่วย
นิติจิตเวชคดีทางเพศ: กรณีศึกษา 

นางสาวพรพรรณ มีฤทธิ์  



ผลงาน ชื่อเรื่อง เจ้าของผลงาน หน่วยงาน 

 5. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยนิติจิตเวชที ่มารับบริการที่
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลจำนวนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาที่ได้นำเสนอ (oral/poster) ในเวทีนานาชาติ 
หรือตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2556 2557 2558 2559 

Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 

จำนวนผลงานวิชาการ 8 2 2 4 

1. ฝ่ายการแพทย ์ 1 - - - - - - - 

2. ฝ่ายการพยาบาล - - - -   - 1 

3. ฝ่ายจิตวิทยา  - - - - - - - - 

4. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  5 - - 1 - - - - 

5. ฝ่ายฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - - 1 - - - 1 - 

6. ศูนย์พัฒนางานวจิัยและฝึกอบรม  3 - - - 1 - 2 - 

7. ศูนย์นิติจิตเวช - - - - - - - - 

8. ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต -  - - 1 - - - 

9. ศูนย์จัดการความรู้ - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ  

2560 2561 2562 2563 

Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 
Presentation 
(Oral/Poster) 

Publication 

จำนวนผลงานวิชาการ 1 6 10 7 

1. กลุ่มงานการแพทย์  - - - - 1 - - - 

2. กลุ่มภารกิจการพยาบาล - 1 2 - 5 1 7 - 

3. กลุ่มงานจิตวิทยา - - 1 - - - - - 

4. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  - - 1 - 3 - - - 

5. กลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ - - - - - - - - 

6. กลุม่งานเภสัชกรรม - - 1 - - - - - 

7. กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต  - - 1 - - - - - 

8. กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายนิติ
สุขภาพจิต 

- - - - - - - - 

9. งานจัดการความรู้ - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายช่ือผลงานวิชาการที่นำเสนอปีงบประมาณ2556 

ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1. นางลัดดา จิระกุล 
(Poster) 

Psychological Experience and Healing process 
for victims of crime cases that are conducted 
by psychi Primary Presenter. 

The NOFSW Annual Conference 
Seattle, Washington 

ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่
มีงบประมาณ 
 

2. นางลัดดา จิระกุล 
(Poster) 

Result of Using Art Therapy on Matricidal 
Patients with Pervasive Developmental 
Disorder. 

The 4th World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP 2013) BKK, 
Thailand 

August 20-23, 
2013 
 

3. ดร. อุทยา นาคเจริญ 
(Oral) 

Predictive validity of Thai violence risk scale in 
persons with schizophrenia in the community. 

15th Johor Mental Health 
Convention 

June 13-16, 2013  
 

4. ดร. อุทยา นาคเจริญ 
(Oral) 

The Construct Validity of Thai Violence Risk 
Scale among Persons with Schizophrenia in the 
Community. 
 

1st Australasian Mental Health & 
Addiction Nursing Conference 
2013 
Auckland, Newzeland. 

ไม่ได้ไปเนื่องจาก 
ไม่มีงบประมาณ 
 

5. ดร. อุทยา นาคเจริญ 
(Poster)  

Characteristics and Circumstances Related to 
Violence Risk in Thai Persons with 
Schizophrenia. 

The 4th World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP 2013) BKK, 
Thailand 

August 20-23, 
2013 
 

6. พญ. วิชชุดาจันทราษฏร์ 
(Poster) 

The Impact of Medical Treatment on Missed 
Appointments among Psychiatric Patients. 

The 4th World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP 2013) BKK, 
Thailand. 

August 20-23, 
2013 
 

7. นางยุวดี มณีสอดแสง 
(Poster) 

Compensation for Victims and Defendants in 
Criminal Cases Act. 

The 4th World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP 2013) BKK, 
Thailand 

August 20-23, 
2013 
 



ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

8. น.ส. นิษฐ์ชุดา มีชนะ 
(Poster) 

Group Art Therapy for Forensic Psychiatric 
Patients. 
 

The 4th World Congress of Asian 
Psychiatry (WCAP 2013) BKK, 
Thailand 

August 20-23, 
2013 
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1. น.ส.อินทิรา  อะตะมะ 
(Oral) 

Role of Thai Occupational Therapists  
in Forensic Psychiatry. 
 

16th International Congress of 
the World Federation of 
Occupational Therapists. 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557  
ณ ประเทศญี่ปุ่น  

ชื่อวารสาร 

2.  นางลัดดา  จีระกุล 
 

ประสบการณ์ด้านจิตใจและการเยียวยาตนเอง
ของเหยื ่อในคดีฆาตกรรมที ่ผ ู ้ป ่วยจิตเวชเป็น
ผู้ต้องหา  

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2556 
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ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1.  ดร.อุทยา นาคเจริญ Clinical Legal Characteristics 
among Male Forensic Psychiatric 
Inpatients in Thailand.  
 
 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 เรื่อง 
“สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” 
(Public Mental Health for 
Human Dignity) 

วันที่ 15–17 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

2. พญ.จุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์ A Regional Approach to Resilience 
Building: Through a Collective 
Showcase. 

การประช ุ ม ว ิ ช า การส ุ ขภ า พจิ ต
นานาชาติครั ้งที ่ 14 ประจำปี 2558
เรื ่อง “สุขภาพจิตสู ่คุณค่าความเป็น
มนุษย์” (Public Mental Health for 
Human Dignity) 

วันที่ 15–17 มิถุนายน 2558 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
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ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1. พญ.วนัทดา    ถมค้าพาณิชย์ 
(Poster) 

 

Substance Abuse among Male 
Forensic Psychiatric Inpatients. 
 

16th Annual IAFMHS Conference June 
20th-24th 2016 New York, USA. 

ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่มี
งบประมาณ 
(ไม่นับรวมในการรายงาน
ตัวช้ีวัด) 

2. ดร.อุทยา    นาคเจริญ 
(Poster) 

 

Socio-demographic, Clinical, and 
Legal Characteristics among Thai 
Forensic Psychiatric Inpatients. 
 

16th Annual IAFMHS Conference June 
20th-24th 2016 New York, USA. 
 

ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่มี
งบประมาณ 
(ไม่นับรวมในการรายงาน
ตัวช้ีวัด) 

3. น.ส.ภาวินี  บุตรแสน 
(Poster) 

 

Clinical characteristics, and 
process of accessibility to 
treatment services, among 
psychiatric inpatients under  
the Mental Health Act, 2008  
in Thailand. 

16th Annual IAFMHS Conference June 
20th-24th 2016 New York, USA. 
 

ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่มี
งบประมาณ 
(ไม่นับรวมในการรายงาน
ตัวช้ีวัด) 

4. นส.พรพรรณ    มีฤทธิ์ 
(Poster) 

 

The characteristics of malingering, 
assessment methods and the 
psychological assists in a forensic 
psychiatric setting, Thailand : Case 
study 

16th Annual IAFMHS Conference June 
20th-24th 2016 New York, USA. 
 

ไม่ได้ไปเนื่องจากไม่มี
งบประมาณ 
(ไม่นับรวมในการรายงาน
ตัวช้ีวัด) 

5. นางสาวอินทิรา   อะตะมะ Gaining Access to Employment by 
People with Mental Disabilities. 

3rdRatchasuda International Conference 
on Disability 2016 Empowerment 

April 28, 2016. 



ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

through Holistic Approach. April 28-29, 
2016. 

6. ดร.อุทยา    นาคเจริญ 
(Poster) 

Substance Abuse among Male 
Forensic Psychiatric Inpatients. 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้ง
ที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็ก  
ครั้งที่ 13 เรื่อง “สติ วิถีสุขภาพดี” 
(Mindfullness For Healthy Lives) 

8-10 มิถุนายน 2559 

7. นส.ภาวินี  บุตรแสน 
(Poster) 

 

An evaluation of the 
Implementation of the Mental 
Health Act 2008 in Thailand. 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้ง
ที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็ก  
ครั้งที่ 13 เรื่อง “สติ วิถีสุขภาพดี” 
(Mindfullness For Healthy Lives) 

8-10 มิถุนายน 2559 

ชื่อวารสาร 

1. นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลี การพัฒนามาตรฐานการปฏิบ ัต ิการ
พยาบาลนิติจิตเวช 

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปี
ที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 
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ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1.  นางบุญนำ   เล้าโสภาภิรมย์ 
นางสาวชนิดา  ชาฎิโกฏ  

 
 (Poster) 

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ด ูแล
หลักในการจัดการพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยโรคจิต
เภทงานพยาบาลผู ้ป่วยนอก สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ 
(Effects of Main Caregiver’s Empowerment 
Program in Managing Violent Behaviors of 
Schizophrenic Patients in Out Patients 
Department Galyarajanagarindra Institute) 

ง านประช ุ ม ว ิ ช าการส ุ ขภ า พจิ ต
นานาชาติครั้งที่ 16 Depression lets 
Talks ซึมเศร้าเราคุยกันได้ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

2 – 4 สิงหาคม 2560 

2.  นางกัลนิกา  ศรีวงค์วรรณ  
นางสาวสำราญ  บุญรักษา  

 
(Poster) 

 

ผลของรูปแบบการฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม(The Effect of Rehabilitation Program 

for Psychiatric Patient with Community 

Participation) 

ง านประช ุ ม ว ิ ช าการส ุ ขภ า พจิ ต
นานาชาติครั้งที่ 16 Depression lets 
Talks ซึมเศร้าเราคุยกันได้ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

2 – 4 สิงหาคม 2560 

3.  นางสุพัตรา  สกุลพันธุ์  
 

สถานการณ์การรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับ

ความรู้สึกในผู้ป่วยจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราช

นครินทร์ 

ง านประช ุ ม ว ิ ช าการส ุ ขภ า พจิ ต
นานาชาติครั้งที่ 16 Depression lets 
Talks ซึมเศร้าเราคุยกันได้ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

2 – 4 สิงหาคม 2560 

4.  นางสาวเทวารัฐ  จึงธนภัทร เรื่องเล่าและการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความ

รักสำหรับวัยรุ่นในนิตยสาร(Nation Junior) 

ง านประช ุ ม ว ิ ช าการส ุ ขภ า พจิ ต
นานาชาติครั้งที่ 16 Depression lets 

2 – 4 สิงหาคม 2560 



ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

Talks ซึมเศร้าเราคุยกันได้ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

ชื่อวารสาร 
1. นางสาวเบญจวรรณ   สามสาลี สมรรถนะพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านพยาบาลนิติ

จิตเวชในประเทศไทย 

ผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่ง
ประเทศไทย 

การนำเสนอระดับชาติ 
1. นางสาวพัชรินทร์  อรุณเรือง สุขภาพจิตและลักษณะบุคลิกภาพของผู้รับบุตร

บุญธรรม 
 

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 
2O17 ระหว่างวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซนทา
ราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 
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ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1.  ดร.อุทยา นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี  บุตรแสน 

(oral) 

ประสิทธิผลของโปรแกรมฟ้ืนฟูความสามารถในการ
ต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดี
ของผู้ป่วยนิติจิตเวช Effect of the Galya 
Individualized Competency Restoration 
Program (Galya-ICRP) on Competency to 
Stand Trial in Forensic Psychiatric Patients 
 
 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 17 เรื่อง “สุขใจ วัย
ทำงาน”(Mental Health in the 
Workplace) ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

1 – 3 สิงหาคม 2561 

2.  นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์ 
(Poster) 

 

การศึกษาลักษณะ คำตอบในแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาคลินิกในผู้ป่วยนิติจิตเวชที่แกล้งป่วย  : 

กรณีศึกษา 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 17 เรื่อง “สุขใจ วัย
ทำงาน”(Mental Health in the 
Workplace) ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

1 – 3 สิงหาคม 2561 

3.  นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา 
(Poster) 

 

ประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของ

บุคลากรต่อทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน

กัลยาณ์ราชนครินทร์ 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 17 เรื่อง “สุขใจ วัย
ทำงาน”(Mental Health in the 
Workplace) ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

1 – 3 สิงหาคม 2561 
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4.  นางสุดสาคร  จำมั่น 
(Poster) 

 
 

การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน (SM I - V) รูปแบบพี่เลี้ยงทีม
กัลยาณมิตร 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 17 เรื่อง “สุขใจ วัย
ทำงาน”(Mental Health in the 
Workplace) ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนแวนชั่น  หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

1 – 3 สิงหาคม 2561 

การนำเสนอระดับชาติ 
1. นางลัดดา  จีระกุล 

นางยุวดี  มณีสอดแสง 
นางสาวรุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี 

(Poster) 
 

ประสบการณ์ทางด้านจิตใจและกระบวนการ
เยียวยาด้วยตนเองของเหยื่ออาชญากรรมใน
ความผิดต่อชีวิตที่มีผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ต้องหา 
Psychological experience and self-healing 
process for victims of crime cases that 
are conducted by psychiatric patients 
 

Thailand Research Expo 2018 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2561 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 
Lotus suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
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1. นางสาวภาวินี  บุตรแสน 
ดร.อุทยา  นาคเจริญ 

(poster) 

 ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรม
ป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่ยง
สูงต่อการก่อความรุนแรง 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

2. นางสาวเบญจภรณ์  บุญอ่ิมยิ่ง 
นางสาวธัญญรัตน์  ตันหล้า 

(poster) 

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง : กรณีศึกษาเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกุ่ม
สะแก จังหวัดเพชรบุรี 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

3. นางดวงจันทร์  บัวคลี่ 
(poster) 

ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบครอบครัวมีส่วนร่วม
ต่อการเสพยาบ้าในผู้ป่วยจิตเวชที่เสพติดยาบ้า 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

 



สรุปรายช่ือผลงานวิชาการที่นำเสนอปีงบประมาณ  2562(ต่อ) 

ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชือ่ผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

4. นางสาวเบ็ญจมาศ  พฤฒารา 
นางสาววิภาพร  สิทธิจันทร์ 

(poster) 

การพยากรณ์สถานการณ์การพบผู้ป่วยทางด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มารับบริการที่สถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

5. นางทองพูน  ปินทะนา 
นางสาวจันทิรา  เมฆวิลัย 

(poster) 

ผลของโปรแกรมการจัดการความโกรธของผู้ป่วยนิติ
จิตเวช 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

6. นางสุดสาคร  จำมั่น 
(poster) 

ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อสุขภาวะ
ทางจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 
The effects of a stress management 
program on the psychological well-
beingofcaregivers of schizophrenic patients 
in community 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 



สรุปรายช่ือผลงานวิชาการที่นำเสนอปีงบประมาณ  2562(ต่อ) 

ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

7. นางสาวรุ่งฟ้า  แสงพรมชาลี 
(poster) 

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
: กรณีศึกษาเฉพาะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ประจวบคีรีขันธ์(บ้านประจวบโชค) 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

8. นางวยุณี  ช้างมิ่ง 
(poster) 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของ
ตนเองต่อการรับรู้อาการนำของผู้ป่วยจิตเภทที่รักษา
ในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
Effect of perceived self efficacy promotion 
program to early warning signs recognition 
of patients schizophrenia in 
Galyarajanagarindra Institute 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

9. พญ.กมลชนก  มนตะเสวี 
(oral) 

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 
The studies of mental health problems 
among Thai prisoners and psychiatric 
services in Thai prisons. 
 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 



สรุปรายช่ือผลงานวิชาการที่นำเสนอปีงบประมาณ  2562(ต่อ) 
 

ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาต ิ การประชุม วันที่นำเสนอ 

10. นางสาวอุทยา นาคเจริญ 
(oral) 

ความตรงและความเที่ยงของแบบประเมินความสามารถ
ในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช 

งานประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติครั้งท่ี 18 เรื่อง โลก
เปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต 
(Mental Health in a changing 
World : The New Challenges) ณ 
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรง
แรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

 

24 - 26 กรกฎาคม 
2562 

ชื่อวารสาร 

1. นางสาวอุทยา นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี บุตรแสน 

ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการ
ต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของ
ผู้ป่วยนิติจิตเวช 
 

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปรายช่ือผลงานวิชาการที่นำเสนอปีงบประมาณ  2563 
 

ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

1. กฤษณา   อำคา ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้าน
สุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและการ
กลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคจิตเภท 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 6-7 สิงหาคม 2563 

2. บุปผา   ดวงเดือน 
อัจฉราพร   สี่หิรัญวงศ์ 

ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการค้นหา
ความเจ็บป่วยทางกายระยะแรกเริ่มในผู้ป่วยจิตเวชที่
พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563  
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา 

 6-7 สิงหาคม 2563 

3. เพ็ญพรรณ์   ชิตวร 
อรพรรณ     เสนาะ 
สุดารัตน์      เพียรชอบ 

ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อ
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 6-7 สิงหาคม 2563 

4. เพ็ญพุฒ   คงพาณิชย์ตระกูล ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อ
ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที ่19 ประจำปี 2563 
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 6-7 สิงหาคม 2563 



ลำดับ ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อผลงานที่นำเสนอในเวทีนานาชาติ การประชุม วันที่นำเสนอ 

5. ไพโรจน์   สุขเกิด การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวช
ที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครัง้ที่ 19 ประจำปี 2563 
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 6 - 7 สิงหาคม 2563 

6. ยุพิน   ตุ้มโหมด ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อ
ความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับ
การรักษาในสถาบันกัลยาณ์ 
ราชนครินทร์ 

การประชุมวิชาการสุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 
เรื่อง Mental Health in the 
COVID-19 Pandemic : สุขภาพจิต 
โควิด สิบเก้า ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา  

 6 - 7 สิงหาคม 2563 

7. นางสาวอุทยา นาคเจริญ 
นางสาวภาวินี บุตรแสน 

Effectiveness of the Galya Individ ualized 
Competency Restoration Program (Galya-ICRP) 
on Competency to Stand Trial in Forensic 
Psychiatric Patients" 

Poster presentation ในการประชุม
วิชาการ 11th European Congress 
on Violence in Clinical Psychiatry, 
24-26 October 2019, Oslo / 
Lillestrom -Norway. 

24 - 26 ตุลาคม 2562 

 


