
ล ำดับ ช่ือผลงำน (ภำษำไทย) ช่ือ นำมสกุล หน่วยงำน

1 ผลของรูปแบบการจัดการป้องกันการเสพแอมเฟตามีนซ ้าของ

วัยรุ่น โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวกชพร นะราธร โรงพยาบาลโพนทอง

2 การจัดการเฝ้าระวังหญิงตั งครรภ์ที่ใช้สารเสพติดเพื่อป้องกัน

ภาวะคลอดก่อนก้าหนด ใน รพ.ค่ายบางระจัน

นางรัฐฐาพร พิพัฒน์ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน

3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเขตอ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นางรุ่งอรุณ พรหมดวงดี โรงพยาบาลเกาะจันทร์

4 คลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลพระพรหม นางกัลยา รัตนปราโมทย์ โรงพยาบาลพระพรหม

5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น

ต้าบลโคกสว่างโดยใช้รูปแบบสว่างโมเดล

นายศิวาการ นามปัญญา รพ.สต.โคกสว่าง

6 NA ไทยกับวิถีชีวิตที่ปลอดยาและสารเสพติดในสถานการณ์โค

วิด-19

นางสาวจุฑามาศ เอื อศิริรัตนไพศาล ส้านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า, สสส.

7 ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการคงอยู่ในระบบ

บ้าบัดรักษาผู้เสพยาบ้าที่บ้าบัดในคลินิกยาเสพติดโรงพยาบาล

พุทไธสง อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564

นางวรัชนก เสโส โรงพยาบาลพุทไธสง

8 การบ้าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ชุมชนบ้านม่วงน้อย ต.หัว

หวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

นางสาวนริศรา พลอยเพ็ชร์ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์

9 C3THER กับกระบวนการการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่ใช้สารเสพติด

ร่วมในโรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบุรี

นางสาวธิดารัตน์ เพิ่มยินดี โรงพยาบาลสอยดาว

10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

พื นที่ต้าบลส้าโรง 

อ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

นางธนพร ป้อมพิทักษ์ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอตาลสุม จังหวัด

อุบลราชธานี

11 โครงการพัฒนา โปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับระบบการ

จัดการรายกรณี ต่อพฤติกรรมการเสพซ ้าของผู้ป่วยติดเมทแอม

เฟตามีน งานผู้ป่วยนอกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตรัง

นางพรทิพย์ ซุ่นอื อ โรงพยาบาลตรัง

12 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างแรงจูงใจบ้าบัดรายกลุ่มต่อ

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพระสงฆ์ที่ติดบุหร่ีในอ้าเภอสันป่าตอง

 จังหวัดเชียงใหม่

นางดอกรัก พิทาค้า โรงพยาบาลสันป่าตอง

13 การพัฒนาระบบการคัดกรอง/บ้าบัดสารเสพติดตามบริบทพื นที่

เกาะ “ใกล้-ไกล หัวใจเดียวกัน
นางสาวปารณีย์  ทิมทอง รพ.สต.บ้านร่าปู 

14 ปรับกระบวนการบ้าบัด เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโรค COVID-19

 กลุ่มผู้ป่วยยยาเสพติด

นางสาวศศิธร บัวผัน โรงพยาบาลบ้านนา

ผลงำน Poster presentation

รายชื่อผลงานวิชาการรูปแบบ Poster presentation ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ คร้ังที่ 22 ปี 2565
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2565

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอร่ัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี



15 รณรงค์ป้องกันวัยรุ่นวัยใส พ้นภัยยาเสพติด (รูปแบบการ

ป้องกันนักเสพหน้าใหม)่

นางสาวธณัญภรณ์ วาโยบุตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่าตูม

16 สถานหน่วยบ้าบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยระบบ CBTx โดยมีชุมชน

เป็นส่วนร่วม ม.๘บ้านตะโกล่าง หมู่บ้านชายแดน ต้าบลสวนผึ ง 

โควิด-๑๙

นางสาวนัณทร์ชนก ฤทธ์ิสุข ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสวนผึ ง (รพ.สต.บ้าน

ผาปก)

17 To be rider ผู้ป่วยจิตอาสา ส่งยาถึงบ้าน นางสาวสุมิตรา ติลกการย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

18 โครงการบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชนิด

เมทแอมเฟตามีน

ร.ท.หญิงอารีนา หะยีบาราเฮง โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์

19 แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการขาดสุราหรือ

แอลกอฮอล์ โรงพยาบาลตระการพืชผล 

จังหวัดอุบลราชธาน:ี คู่มือเบื องต้นส้าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ

ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์

นายทรงพล โลดทนงค์ โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

20 การพัฒนารูปแบบการบ้าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมบ้านโนนสว่าง 

อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

นางหทัยรัตน์ ดวงค้า โรงพยาบาลโนนคูณ

21 การบ้าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) 

พชอ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวินัย อินทร์ชนะ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอบ้านตาขุน

22 การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ป่วยยาเสพติดเส่ียงต่อการก่อ

ความรุนแรง : ฟ้าสางที่อากาศอ้านวย

นางสาวมลวิภา เหมือยพรหม โรงพยาบาลอากาศอ้านวย

23 การพัฒนาระบบหอผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดหอผู้ป่วยใจสว่าง 

โรงพยาบาลสกลนคร

ยุพิน  แก้วนา โรงพยาบาลสกลนคร

24 การบ้าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดแบบบูรณาการ กลุ่มงานจิตเวช

และยาเสพติด โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

นายดิษยพงศ์ รีรักษ์ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

25 ผลของการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยยา

เสพติดโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

นางสาวนงนุช ศรีตระบุตร โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่

26 การมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมกับมาตรการควบคุมการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และบุหร่ี สู่ชุมชนที่ผาสุก ปลอดสารเสพติด

 ต้าบลนาหมื่นศรี อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

นายชิณท์ณภัทร แก้วพรม รพ.สต นาหมื่นศรี

27 การพัฒนารูปแบบการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

แบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเลย

นางสาวสมาพร ประเสริฐถาวรศิริ โรงพยาบาลเลย

28 อัตราภาวะซึมเศร้าที่เป็นโรคร่วมในผู้ป่วยเสพติดสุราและสาร

เสพติดโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ขอนแก่นปีพศ. 2561-2563

นพ.อัครพัฒน์ เตยะราชกุล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

29 New model ระบบรับใหม่ยาเสพติดแบบครบวงจร รพ. ๕๐ 

พรรษา มหาวชิราลงกรณ

นางรุ่งรัตน์ สายทอง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

30 โครงการก้าวใหม่หัวใจเต็มร้อย นางสุวิมล สนั่นชาติวณิช โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง



31 การเสพซ ้าของผู้ป่วยเฮโรอีนที่รับประทานยาเมทาโดนระยะ

ยาวหลังบ้าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการวางแผน

จ้าหน่ายแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

นายปรีชา ประเสริฐ์ศิลป์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

32 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมความ

รุนแรงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นางสุธิดา สิทธิวงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

33 ผลการบ้าบัดผู้ป่วยยาเสพติดแบบNew Normal ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า2019 

โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

นางนริสา รัตนวงศ์ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

34 อ้านวยสุข นายยุรนันท์ จอมจันทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

35 การพัฒนาแนวทางการป้องกันการกลับไปเสพซ ้าในผู้พ้นโทษคดี

ยาเสพติด แบบบูรณาการ จังหวัดศรีสะเกษ

นางถิรนันท์ ผิวผา สสจ.ศรีสะเกษ

36 ถึงตัวห่างไกล แต่ใจเราไม่ห่างกัน นางพิมพ์ลภัส บัวครื น โรงพยาบาลบางบัวทอง

37 การบริการแพทย์ทางไกล นายณัฐวุฒิ พันที โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

38 บริการบ้าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบออนไลน์   ลดความเส่ียง

ติดเชื อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

นางสาวธารทิพย์ ใจเอียด โรงพยาบาลห้วยพลู

39 การประเมิน การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก

รูปแบบ กาย จิต สังคมบ้าบัด (Matrix Program) โรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ปัตตานี

นายสุนทรพจน์ ชูช่วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

40 การพัฒนาการให้ค้าปรึกษาแบบบูรณาการเพื่อเลิกบุหร่ีใน

พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนวัดพระปริยัติธรรม (โนนคูณวิทยา) 

อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

นายพิษณุ เดยังรัมย์ โรงพยาบาลโนนคูณ

41 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีปัญหา

ยุ่งยากซับซ้อน

นางสาวสุมิตรา ยังวาสนาสุข โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

42 ผลการพัฒนารูปแบบการบ้าบัดและติดตามผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

โดยการตรวจรักษาผ่าน Telehealts & Telemedicine 

แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นางสุกรรณ์ยา งามชัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

43 ผลการบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วย

นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นางสุกรรณ์ยา งามชัด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

44 ผลการให้บริการในระยะบ้าบัดด้วยยาของผู้ป่วยยาและสารเสพ

ติดแบบผู้ป่วยนอก

นางอ้าพร คนซ่ือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

45 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความ

ฉลาดทางอารมณ์ ในผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพซ ้า

นางสุวิมล  เกิดอินทร์ โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

46 กรณีศึกษา ( Case  Study ) Nursing care of patients 

amphetamine induced psychotic disorder

อมรศรี   ฉายศรี โรงพยาบาลบางปะอิน   อ้าเภอบางปะอิน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

47 ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)  โรงพยาบาลกะพ้อ “ พิชิต SMIV 

รักษาได้”

วันนูเรีย  มะแซ งานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลกะพ้อ จ.

ปัตตานี



48 โครงการชุมชนย่ังยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตาม

แนวทาง “ศาสตร์พระราชา” บ้านหินลาด

นางสุกัญญา วัฒนประไพจิตร   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองแวง 

ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

49 ปัจจัยที่มีผลต่อความส้าเร็จของการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

โปรแกรม กาย จิต สังคมบ้าบัด (Matrix Program) ในกลุ่ม

บังคับบ้าบัดแบบไม่ควบคุมตัวโรงพยาบาลพะเยา

ณัฐธิดา  นิมิตรดี  โรงพยาบาลพะเยา

50 สถานการณ์และเหตุผลการกลับไปเสพซ ้าในระหว่างบ้าบัดของ

ผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนแบบสมัครใจ

ดรุณี  คุณวัฒนา  โรงพยาบลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

51 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช

และมีความเส่ียงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) แบบบูรณา

การ จังหวัดขอนแก่น

นางกิตติมา  ก้านจักร  ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

52 การสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยจิตเภทจากการใช้สารเสพติด โดย

ครอบครัวเป็นฐาน : กรณีศึกษา

นายชิณท์ณภัทร  แก้วพรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลนาหมื่นศรี 

อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

53 โควิดมาเราไม่ทิ งกัน ชวนกันมาเลิกฝ่ิน/เฮโรอีน แบบไร้รอยต่อ นายทรงพล วิริยะชาญไพร  โรงพยาบาลสะเมิง เชียงใหม่

54 โครงการชุมชนย่ังยืนบ้านบางหยีรวมพลังต่อต้านยาเสพติด นางปรียาภรณ์ วรรณชาติ โรงพยาบาลบางกล้่า จังหวัดสงขลา

55 โครงการพัฒนาระบบบริการบ้าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดอ้าเภอ

สทิงพระ

นางสมศรี เตกฉัตร โรงพยาบาลสทิงพระ

56 การบ้าบัดModified Matrix แบบชุมชนมีส่วนร่วม นางสุภา ทองพรหม  รพ.พุทธชินราช

57 การอยู่ร่วมกันของชุมชนและผู้ป่วยยาเสพติดที่บ้านขุนโลก อ.

ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

ดร.เฉลิมศรี ราชนาจันทร์  โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

58 ค่ายโรงเรียนลูกชายนายอ้าเภอต้าบลโคกมะม่วง อ้าเภอปะค้า  

จังหวัดบุรีรัมย์

สมบูรณ์ แดงดี โรงพยาบาลปะค้า

59 โครงการฮักชุมชน บ้าบัดผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยการ

มีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อคนกาฬสินธ์ุปลอดยาเสพติดอย่างย่ังยืน”

บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 18 ต้าบลส้าราญใต้ อ้าเภอสามชัย 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

นางจุฑามาศ วิลาศรี ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสามชัย, ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเภอสามชัย, โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต้าบลหนองกุงน้อย

60 การวางแผนจ้าหน่ายผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง หอ

ผู้ป่วยใจสว่าง โรงพยาบาลสกลนคร

ยุพิน แก้วนา กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลสกลนคร

61 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์

เชียงใหม่

นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

62 ประสิทธิผลของโปรแกรม Low dose diazepam แบบ fixed 

schedule-regimen  ในการรักษาอาการถอนพิษสุรา ส้าหรับ

ผู้ป่วยติดสุราสูงอายุ

นพ.อภิศักด์ิ วิทยานุกูลลักษณ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่


