วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

วารสารการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต
จุดประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ร่วมงานวิชาชีพ

ก

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

THE JOURNAL OF
PSYCHIATRIC NURSING
AND MENTAL HEALTH

Objectives
1. To distribute knowledge
2. To serve as medium for exchanging
		 informations, ideas, experiences in
		 psychiatric mental health nursing
		 among the professional nurse
3. To promote and increase creative
		thinking
4. To establish good relationship among
		 the professional members

กำ�หนดการออก  ปีละ 3 ฉบับ
Published by The Psychiatric Nurses
(ม.ค.- เม.ย., พ.ค.-ส.ค., ก.ย.-ธ.ค.)
Association of Thailand
เจ้าของ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย Office
Somdej Chaopraya Institute of
สำ�นักงาน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Psychiatry
112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
112 Somdej Chaopraya Rd.,
กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0-2437-0200-8
Klong-San Bangkok 10600
พิมพ์ที่ บริษัท ธนาเพรส จำ�กัด
Printed by Tana Press Co., Ltd.
โทร. 0-2530-4114 (อัตโนมัติ)  
Tel. 0-2530-4114 (Auto)
โทรสาร 0-2108-8950-51  
Fax. 0-2108-8950-51
		 E-mail : tanapress@gmail.com
E-mail : tanapress@gmail.com

_19-1163(000).indd 1

26/12/2562 BE 13:33

ข

Vol.33 No.3 September - December 2019

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

คณะกรรมการวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประจ�ำปี 2561-6562
ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ศิริพร  จิรวัฒน์กุล
รศ.ดร. พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์
รศ.ดร. จินตนา  ยูนิพันธุ์
รศ. สมศร  เชื้อหิรัญ
นางวัชราภรณ์  อุทโยภาส
นางกัลยา  ภักดีมงคล
นางกาญจนา  เหมะรัต
รศ.ดร. อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย
ศ.ดร. มรรยาท  รุจิวิชชญ์
ดร. มยุรี  กลับวงษ์
บรรณาธิการ
รศ.ดร. พัชรินทร์  นินทจันทร์
รองบรรณาธิการ
ผศ.ดร. รังสิมันต์  สุนทรไชยา
ผศ.ดร. โสภิณ  แสงอ่อน
ดร. อุทยา  นาคเจริญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ. ดร. ทัศนา  ทวีคูณ       
                                                                          
ผศ.ดร.เอกอุมา  อิ้มค�ำ                      
       นางสาวสาวิตรี  แสงสว่าง
กองบรรณาธิการ
ศ.ดร. ดาราวรรณ  ต๊ะปินตา
รศ.ดร.พิศสมัย  อรทัย
ผศ.ดร.วารีรัตน์  ถาน้อย
ผศ.ดร. เพ็ญนภา  แดงด้อมยุทธ์
อาจารย์ ดร. วัชรินทร์  วุฒิรณฤทธิ์
ดร.อัจฉรา  ค�ำมะทิตย์
อาจารย์เครือวัลย์  ศรียารัตน์
อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ  เกิดสังข์
นางสาวสุกันยา  ส�ำราญพิศ
นางสาวนิรมล  ปะนะสุนา
นางนุชนาถ  ชัยเจริญ
นางนิรมัย  คุ้มรักษา

_19-1163(000).indd 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี               
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี               
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
สถาบันราชานุกูล

26/12/2562 BE 13:33

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

ค

คณะกรรมการที่ปรึกษา
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
ปี 2561-2562
กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อธิบดี กรมสุขภาพจิต

กรรมการที่ปรึกษา

นายกสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นางวัลลีย์ กนกวิจิตร
รองศาสตราจารย์สมศร เชื้อหิรัญ
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
หัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
หัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา
ผู้อ�ำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี

_19-1163(000).indd 3

26/12/2562 BE 13:33

ง

Vol.33 No.3 September - December 2019

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

คณะกรรมการอ�ำนวยการ สมาคมพยาบาลจิตเวช
แห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561-2562
ดร.มยุรี  กลับวงษ์
นางอัญชลี  วัดทอง
นางพรทิพย์  คงสัตย์
ดร.กาญจนา  สุทธิเนียม
นางอ�ำพัน  จารุทัสนางกูร
รศ.ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์
ดร.ชลพร  กองค�ำ
นางสาวอนงค์นุช  ศาโศรก
รศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร์
ดร.อุทยา  นาคเจริญ
ผศ.ดร.เอกอุมา  อิ้มค�ำ
นางสาวสุธา  ไลชาติกุล
นางวีนา  วิทยเจียกขจร
นางดวงตา  กุลรัตนญาณ
นางศุกภนิตย์  พลไพรินทร์
นางนารีรัตน์  รุจิรพิพัฒน์
ผศ.ดร.วไลลักษณ์  พุ่มพวง
นางรุจิรา  จงสกุล
นางฉันทนา  พิกุลทอง
นางพันธ์ทิพย์  โกศัลวัฒน์
นางนิชนันท์  ค�ำล้าน
นางสุภาวดี  ชุ่มจิตต์
นางรื่นฤดี  ลิ้มฉาย
นางพนิดา  รัตนไพโรจน์
นางวริศรา  ใจค�ำปัน

_19-1163(000).indd 4

โรงพยาบาลศรีธัญญา
ศูนย์พัฒนาปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ข้าราชการบ�ำนาญ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ข้าราชการบ�ำนาญ  
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายกสมาคม
อุปนายก คนที่ 1
อุปนายก คนที่ 2
เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ
ประธานฝ่ายวิชาการ
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ
ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ
ประธานฝ่ายวารสาร
ประธานร่วมฝ่ายวารสาร
ประธานร่วมฝ่ายวารสาร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
ประธานฝ่ายสวัสดิการ

ประธานร่วมฝ่ายสวัสดิการ
ประธานร่วมฝ่ายสวัสดิการ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
และปฏิคม
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์
และปฏิคม
สถาบันราชานุกูล
ประธานร่วมฝ่ายประชาสัมพันธ์
และปฏิคม
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประธานฝ่ายบริการชุมชน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ประธานร่วมฝ่ายบริการชุมชน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
ประธานฝ่ายจัดหาทุน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
นายทะเบียนและผูจ้ ดั การส�ำนักงาน
สถาบันราชานุกูล
ผู้ช่วยนายทะเบียนและ
ผู้ช่วยผู้จัดการส�ำนักงาน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยนายทะเบียนและ
ผู้ช่วยผู้จัดการส�ำนักงาน
26/12/2562 BE 13:33

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

จ

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562 Vol.33 No.3 September - December 2019

บรรณาธิการแถลง
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ในวารสารฉบับที่ 3
ปีที่ 33 (กันยายน – ธันวาคม 2562) นี้ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกีย่ วกับการเยียวยา
ผูท้ มี่ ภี าวะซึมเศร้าด้วยธรรมะ โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องด้านบุคคลกับความเข้มแข็งทางใจของ
ผูต้ อ้ งขังหญิง การบ�ำบัดเพือ่ เสริมสร้างแรงจูงใจโดยครอบครัวกับพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา
ของผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน  ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวติ และภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ
ในชุมชน โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับอาการทางบวกของผู้ป่วย
จิตเภทในชุมชน การพัฒนาโปรแกรมจัดการความโกรธด้วยสติบำ� บัดส�ำหรับผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ พี ฤติกรรม
รุนแรง พฤติกรรมรังแกกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว
กับความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดแบบ
ประคับประคองกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ   และพฤติกรรมรังแกกันกับรูปแบบการเผชิญปัญหา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผูส้ นใจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนติดตาม
มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ ทั้งนี้ในปัจจุบันการ
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนั้น
ผู้เขียนสามารถส่งทางเว็บไซต์ของวารสารฯ  และขอให้ผู้เขียนบทความได้โปรดอ่านท�ำความเข้าใจ
และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
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